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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Разработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно 

самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008. 

Във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност /Глава вто-

ра, Раздел четвърти, Чл.11 и Чл.12/, е необходимо всяка община да изготви стра-

тегии, планове и програми за енергийната ефективност. При липса на такива стра-

тегии и програми Общините се лишават от средства от бюджета и търпят парични 

санкции, съгласно «Административно-наказателни разпоредби», Глава седма от 

ЗЕЕ. 

При изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната пас-

портизация на сградния фонд в България и Наредба 16/2008 г., новите промени в 

Закона за енергийна ефективност, Чл.16, е необходимо всеки държавен и общинс-

ки обект да вземе необходимите енергийни мерки - енергиен одит и последващи от 

него мерки, като за обектите с над 1000 м2 РЗП законовите условия са императив-

ни.  

Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване 

на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източни-

ци /ВЕИ/ е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за 

периода до 2013 г. 

Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, ко-

хезионната политика превръща екологичните предизвикателства като качеството 

на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможнос-

ти за регионално развитие посредством превръщането на градовете и регионите в 

по-атрактивни места за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните ре-

гионални преимущества и износа на регионални иновации в областта на околната 

среда. 
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При положение, че на градовете и урбанизираните райони се падат 75% от 

цялото потребление на енергия в Европа, местните власти трябва да играят воде-

ща роля в разумното използване на енергията. Реализирането на местни страте-

гии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията трябва да се пре-

върне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи зна-

чителни ползи на местните общности. Чрез намаляване на потреблението на енер-

гия, общините намаляват разходите си за енергия, като спестените средства могат 

да бъдат инвестирани в други дейности, също така подобряват качеството на въз-

духа, стимулират местното развитие чрез използване на местни ресурси, а самите 

общини могат да бъдат признати за градове новатори. 

 

НОРМАТИВНА  РАМКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 

Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 

година относно енергийната ефективност на сградния фонд  

Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относ-

но ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енер-

гийни услуги 

Енергийна стратегия на Република България 

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г. 

Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефек-

тивност 

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.  

Национална краткосрочна програма ЕЕ  

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ  

2005 - 2015 г.   

http://www.seea.government.bg/documents/EH_Sgradi.doc
http://www.seea.government.bg/documents/EH_Sgradi.doc
http://www.seea.government.bg/documents/EE_Kraino_Potreblenie.doc
http://www.seea.government.bg/documents/EE_Kraino_Potreblenie.doc
http://www.seea.government.bg/documents/EE_Kraino_Potreblenie.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Action_Plan_27_09_2007.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Otchet_izpulnenie_AP.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Otchet_izpulnenie_AP.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/NKPEE-20.09.2005-last.doc
http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc
http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc
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План за национална енергийна ефективност и План за действие, SEETEC, 2003 г. 

Закон за енергийната ефективност  

Закон за енергетиката  

Закон за малките и средни предприятия  

Закон за достъп до обществена информация 

Заповед 10 от 10.01.2001 г. на Министъра на финансите за определяне на норма-

тиви за разходите при предоставяне на обществена инфомация 

Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване 

на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на 

сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати 

Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енер-

гия и енергийните характеристики на сградите 

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване 

на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 

инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и 

за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях 

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за 

разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания 

между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите 

мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за по-

твърждаване на енергийните спестявания 

Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне раз-

мера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, 

водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собстве-

ност  

http://www.seea.government.bg/documents/ZEE_bg.rtf
http://www.seea.government.bg/documents/ZE_bg.rtf
http://www.seea.government.bg/documents/ZMSP_BG.rtf
http://www.seea.government.bg/documents/ZDOI.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/zapoved_10_ot_10_01_MF.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/zapoved_10_ot_10_01_MF.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-1057.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-1057.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-1057.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-1058.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-1058.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-932.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-932.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-932.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba-RD-16-932.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi2.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi2.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi2.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi2.pdf
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Наредба № РД-16-301 от 20 март 2009 г. За определяне а съдържанието, структу-

рата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация  

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, 

енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извър-

шване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи  

Наредба № 5 от 28 декември 2006 за техническите паспорти на строежите  

Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009 г. За обстоятелствата, подлежащи на впис-

ване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за 

енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условия-

та и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за 

извършване на дейностите по обследване и сертифициране. 

НОВО - Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-

44/18.02.2010 г. 

НОВО - Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания 

съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010 г. 

Енергийна стратегия на Република България 

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив иконо-

мически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови 

изисквания за: 

 висока конкурентоспособност; 

 сигурност на енергоснабдяването и  

 спазване изискванията за опазване на околната среда. 

Приоритетите в политиката на енергийния сектор, произтичат от Национал-

ния план за икономическо развитие на Република България и са в съответствие с 

Енергийната стратегия на страната.  

http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi1.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi1.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Obsledvane_PS_final_Prilojeniya.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Obsledvane_PS_final_Prilojeniya.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Obsledvane_PS_final_Prilojeniya.doc
http://www.seea.government.bg/documents/naredba_5_ot_28_12_2006.doc
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi3.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi3.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi3.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi3.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/dox_14_04_2009_naredbi3.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Udostoverenie_za_ES.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Udostoverenie_za_ES.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Zaiavlenie_za_udostoverenie_za_ES.doc
http://www.seea.government.bg/documents/Zaiavlenie_za_udostoverenie_za_ES.doc
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Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели:  

 насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните пот-

ребители; 

 подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управле-

ние на потреблението, които имат значителен социален ефект;  

 насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия 

възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до 

тях; 

 пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нуж-

ди на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи ин-

вестиции. (Изграждането на ефективни системи за газификация или топ-

лофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на елект-

рическа мощност за задоволяване на същото потребление); 

 премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и 

енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за енер-

госпестяване от населението; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа 

енергия; 

 намаляване на енергийните загуби. 

 ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

Законът за енергетиката е разработен въз основа Енергийната стратегия на 

Република България. Той се основава и на сравнителен анализ на нормативната 

уредба на страните от Европейския съюз, на Договора към Европейската енергий-

на харта и други правни източници, в съчетание с особените изисквания на нацио-

налното законодателство. Законът е изцяло съобразен с изискванията на Директи-

вите на Европейския съюз, определящи общите правила на вътрешния пазар на 

електрическа енергия и природен газ. 
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 ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ  

Целта на закона е да даде по-ясно определение на енергийната ефектив-

ност като национален приоритет при провеждането на държавната политика в тази 

област, по-ясно дефиниране на ангажиментите и подкрепата на държавата за ней-

ното развитие, да създаде институционални, нормативни и финансови условия за 

реализиране на националната политика като предпоставка за успешното интегри-

ране с Европейския съюз.  

 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

Съгласно изискванията на чл.169 на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) са определени съществените изисквания към строежите, едно от които е 

икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обектите. Лицето упражня-

ващо строителен надзор на обектите носи отговорност за оценката за енергийна 

ефективност на обектите. 
 

 НАЦИОНАЛНАТА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА 

                 ЕФЕКТИВНОСТ ДО 2015 Г. 

Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. 

(НДПЕЕ) е разработена в съответствие с изискванията на чл.10, ал.3 от Закона за 

енергийната ефективност. Тя е съобразена, както с Енергийна стратегия на Бълга-

рия, така и с настъпилите изменения в правната рамка, определяща развитието на 

енергийния сектор и дефинирана в Закон за енергетиката и под-законовите норма-

тивни актове към него и тези към Закона за енергийната ефективност.  

 ЦЕЛ  

Програмата конкретизира тезите на Управленската програма на Правителс-

твото и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мер-

ките за повишаване на ЕЕ. Основната цел е намаляване енергийната интензивност 

на БВП, чрез намаляване енергийната интензивност във всички икономически сек-

тори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и 
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селско стопанство. Секторите са анализирани последователно, като са взети под 

внимание дяловете им в крайното енергийно потребление. Реализирането на прог-

рамата ще доведе и до: 

 намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, 

отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на околната среда; 

 намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енер-

гиите и горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 

домакинствата; 

 рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на при-

родните енергийните ресурси; 

 намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, 

фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови 

работни места,постигане на устойчиво развитие. 

 ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Приемането на самостоятелен Закон за енергийната ефективност и приетите 

изменения, както и приетите промени в Закона за устройство на територията дове-

де до създаването на подзаконови нормативни актове, които да доразработят ос-

новните разпоредби, касаещи енергийната ефективност, залегнали в законите. 

 Наредба за енергийните характеристики на обектите; 

Наредбата регламентира условията и редът за определяне на показателите 

за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите (сгради и промиш-

лени системи), единната методология за формиране на показатели за разход на 

енергия и енергийни характеристики на обекти, техническите правила и методи за 

сравняване на енергийните характеристики на обекти и нормите за годишно пот-

ребление на енергия в сгради. 

Наредбата е задължителна част от цялостния законодателен пакет, регла-

ментиращ енергийните обследвания и сертификацията на сгради. 
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 Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; 

 Наредба за обследване за енергийна ефективност; 

 Наредба за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи 

сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване 

на информация. 

 Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради – съгласно 

чл.169, ал.3 във връзка с чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ; 

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти – съгласно чл.7, ал.1от Закона за техническите изисквания 

към продуктите; 

 Нови наредби към Закона за енергийната ефективност: 

- Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, 

реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефектив-

ност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване 

и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с Поста-

новление на Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 

10 април 2009 г.) за показателите за разход на енергия, енергийните характе-

ристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обслед-

ване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Обн. ДВ, бр. 28 от 

14 април 2009 г.) 

- Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕТ за условията и реда за 

определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с 

гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държав-

на и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) за обс-

тоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи 

сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за 

получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване 

на квалификация и необходимите технически средства за извършване на 
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дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 

2009 г.) Отменя Наредба № 16-1238 от 28 декември 2007 г. на Министерст-

вото на икономиката, енергетиката и туризма н на съдържанието, структура-

та, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (Обн. ДВ, 

бр.25 от 3 април 2009 г.)  

 

В Агенцията по енергийна ефективност се създава и поддържа Национална 

информационна система за състоянието на енергийната ефективност в България.  

- Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефектив-

ност за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, 

ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, приета с Постановление на 

Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 

2009 г.) 

 СТРОИТЕЛСТВО 

 Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, 

бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г., бр. Наредба № 

7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 от 13 януари 

2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 201 от 22 рил 2008 Методически указания 

на МРРБ, за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради. Изготве-

ни в съответствие с Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енер-

гия в сгради от 15.12.2004г. (Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), 

издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 11/2005, 83 с.) 

 Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, 

контрол и приемане на хидроизолации и изолационни системи на сгради и 

съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 89 от 14 окти 2008 г., попр ДВ, бр. 95 от 4  

ноември 2008 г.)  

 

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%207%20pravila%20i%20norm%20zastroyavane.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%207%20pravila%20i%20norm%20zastroyavane.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%207%20pravila%20i%20norm%20zastroyavane.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%207%20pravila%20i%20norm%20zastroyavane.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%207%20pravila%20i%20norm%20zastroyavane.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
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 Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормати-

ви за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията 

за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн. ДВ, 

бр. 68 от 19 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 78 от 2005 г. и бр. 20 от 2006 г.) В си-

ла 20 февруари 2006 г. 

 Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръже-

нията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ. 

БСА, бр. 7 от 2006 г.) 

- Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради.  

- Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради.  

- Методика за изчисляване на влажностен товар.  

- Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества.  

Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 201, 204 

и 205 от Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за про-

ектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинна енергия. Отпечатани са в Бюлетин Строителство 

и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 7/2006, 91 с., (Обн. ДВ, бр. 

6 от 23 януари 2009 г.) в сила от 01.05.2009 г. Урежда управлението на общите части на 

сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствени-

ците и обитателите. За управлението на общите части на сгради в режим на етажна 

собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от 

един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от Закона за собственост-

та. Законът определя органите на управление на сгради в режим на етажна собстве-

ност, като за управление на общите части може да се учреди сдружение на собствени-

ците, което може да е общо за две или повече етажни собствености. Сдруженията се 

вписват в публичен регистър и съгласно чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефек-

тивност могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергий-

ната ефективност от фонд “Енергийна ефективност”. 

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%2015%20proektirane%20toplo.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nar%205%20technicheski%20pasporti.pdf
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Енергиен паспорт на сграда 

(Нов, ДВ, бр. 38 от 2008 г.) 

 

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване 

на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреб-

лението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен 

срок. 

Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава от лицата по  

чл. 19в, ал. 1 след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване 

на енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените ни-

ва на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при 

спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ). 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в 

експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на СМР 

съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3. 

По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част 

„Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава 

разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под наем, както и 

след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражнява-

що строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пе-

та категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енер-

гийната характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изис-

квания на завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и 

проверки, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 
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Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва от 

главния проектант на сградата или от проектанта по част „Енергийна ефективност”. 

Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя от физически или 

юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ, въз ос-

нова на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на сградата при 

спазване на изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ и документира енер-

гийните характеристики на сградата, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 

ЗУТ. 

Енергийните паспорти се съставят по отделен договор или като етап от до-

говора между възложителя на сградата и лицето, вписано в регистъра на лицата, 

извършващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, по 

реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ. 

Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на енерго-

потребление - от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен), се извър-

шва в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление съгласно 

наредбата по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ. 

Скалата от енергийните паспорти за инвестиционни проекти, за нови сгради 

(преди въвеждането им в експлоатация) или за съществуващи сгради съдържа две 

колони, като в първата колона (за актуално състояние) се нанася изчислената по-

требна или първична енергия на сградата при спазване на изискванията на Наред-

ба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 

2005 г.) или стойността (измерена и изчислена) на енергопотреблението след 

извършване на съответното обследване, а във втората колона се нанася прогно-

зната стойност на енергопотреблението от икономически най-ефективната комби-

нация от ЕСМ. 

 

Eнергийният паспорт се състои от четири страници, неделими една от 

друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец съгласно 

Приложение 1.  
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Политика за енергийна ефективност 

 

 Основни насоки на мерките по ЕЕ в Община ПЕРНИК 

1. Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните 

им характеристики чрез саниране (пълно или частично); 

2. Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни 

системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на 

потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микрос-

редата в отопляваните обекти; 

3. Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока 

/газификация/; 

4. Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми Енергийни Из-

точници (ВЕИ); 

5. Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договори-

рането за енергоспестяване в общинския сектор; 

6. Намаляване емисиите на парниковите газове; 

7. Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява ни-

вото на осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компак-

тни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво 

на осветеност/; 

8. Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление. 

 Административно - териториална характеристика 

                 на Община Перник 

Община Перник се намира в Западна България и е една от съставните об-

щини на Област Перник. Общината има 24 населени места. Община Перник е юри-

дическо лице със своя собственост - публична и частна, и свой бюджет. Органите 

на управлението на общината определят и осъществяват своята политика за изг-

раждането и развитието на общината, решават проблеми от местен характер. 
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В процеса на присъединяване на страната ни към Европейския съюз и при-

лагане на новото българско законодателство в енергийния сектор, общините имат 

нови задължения и отговорности, сред които са ефективното използване на енер-

гийните ресурси, разработване и реализиране на програми за енергийна ефектив-

ност (ЕЕ), рехабилитация на общинския сграден фонд, осъществяване на мерки по 

ЕЕ, свързани с местните условия на гр. Перник. 

Общинската програма по енергийна ефективност на гр. Перник е разра-

ботена в съответствие с изискванията на чл.10, ал.5 от Закона за енергийна ефек-

тивност (ЗЕЕ). Тя е съобразена с общата концепция за развитие на ЕЕ, с набеля-

заните цели и средства за постигането им, разработени в Националната дългос-

рочна програма по енергийна ефективност (НДПЕЕ), приета с Решение на МС № 

620 от 04.07.2005 година и Националната краткосрочна програма по енергийна 

ефективност 2005-2007(НКПЕЕ), приета с Решение на МС от Октомври 2005 г.  

Въпросите за енергийната ефективност /ЕЕ/ в Р.България и провеждането 

на държавната политика по намаляване енергоемкостта във всички сфери и осъ-

ществяване на енергоефективни услуги произтичат от ниското ниво на енергийната 

ефективност в страната, сравнено с това на държавите членки на Европейската 

общност. 

Това е така, защото страната е силно енергийно зависима и по двата основ-

ни показателя за енергийна ефективност – първична и крайна енергоемкост, харак-

теризиращи националната конкурентоспособност. 

“Националната програма за енергоспестяване до 2014 г.” и “Тригодишния 

план за действие”, Закона за енергийната ефективност, Енергийната стратегия на 

България-гл.ІІ.4 и Националния план за действие по промените в климата съдър-

жат съвкупност от механизми, мероприятия и мерки за осъществяване на реална и 

жизнена политика към подобряване на енергийната ефективност чрез интеграция-

та й в цялостната държавна политика за социално и икономическо развитие. 

Един от приоритетите в енергийната стратегия на Р.България е съставянето 

на краткосрочни и дългосрочни Областни и Общински програми за ЕЕ. 
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Основната цел, която си поставя Община Перник е намаляване енерго-

емкостта и същевременно с това стремеж за увеличаване на комфорта чрез 

подобряване на качеството на жизнената среда и намаляване на здравните 

рискове. Общинската програма за енергийна ефективност –  

гр. Перник е именно съвместяване с националните интереси и по-лесното ни 

интегриране към Европейската общност. 

Постигането й може да се осъществи чрез:  

 разработване на проекти за енергийна ефективност - оценка на техничес-

ките възможности и ресурсите; 

 обосновка и защита на конкретни проекти пред финансови институции; 

 осъзнаване на значимостта на енергийната ефективност, чрез провеждане 

на мероприятия от страна на Общината, превръщането й в приоритетна 

област в общинската политика; 

 промяна в моделите на енергийно поведение на всички групи потребители 

на енергия както в бюджетния, така и във всички останали сектори. 

Енергийната ефективност (ЕЕ) е средство за повишаване качеството на 

енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намалява-

не на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на 

енергия. 

Изготвянето на целевата програма е задължителна част от държавната по-

литика по ЕЕ и налага участието на общините, в частност на община Перник, като 

държавна структура. Разработването и изпълнението на предвидените в програма-

та проекти е част от политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват 

икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жиз-

нения стандарт на населението, което е основна цел и приоритет на община Пер-

ник. 

Общинската програма има за цел чрез система от мерки и дейности на об-

щинско ниво да насърчи енергийната ефективност като основен фактор за пови-

шаване ефективността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и 

опазването на околната среда.  
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 Приоритетни направления за проекти и мерки по енергийна 

                 ефективност  

ИНДУСТРИЯ  

 Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната 

ефективност на общинско ниво /чл. 5, ал.2 , т. 11 от Закона за енергийната 

ефективност/; 

 Изграждане на информационна база за препоръчителни мерки, специфични 

за Община Перник; 

 Включване на проекти за намаляване на енергийното потребление в енерго-

емките сектори на промишлеността.  

УСЛУГИ 

Подобряването на енергийните характеристики на обществените и жилищ-

ните сгради /подобряване на топлоицзолацията, повишаване енергийната ефек-

тивност на осветлението, въвеждане на енергийно ефективни уреди, което ще до-

веде до намаляване на енергопотреблението .  

СГРАДЕН ФОНД  

 Подмяна на остарелите прозорци и врати и подобряване на топлотехниче-

ските характеристики главно на обществените сгради /училища, детски гра-

дини, здравни заведения и др./.  

 Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени сгради 

над 1000 м2.  

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНЕ  

 Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специали-

сти от общинската администрация, работещи в областта на енергийната 

ефективност;  

 Изграждане на информационен център за периодични кампании относно 

възможностите за намаляване на енергопотреблението, за консултации по 

въпросите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източ-

ници;  
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 Осигуряване на добро взаимодействие между общински, областни и нацио-

нални структури и организации.  

НОРМАТИВНИ И РЕГУЛАТОРНИ СРЕДСТВА  

 Да се изготви задължително сертифициране съгласно изискванията на чл. 

16, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност на всички сгради /общинска 

собственост/ които са в експлоатация и са с над 1000 м2 полезна 

/разгърната/ площ.  

 

Цел и обхват на общинската Стратегия за енергийна ефективност  

 

Целите на общинската енергийна стратегия за ЕЕ са интегрирани в общия 

контекст на държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и 

енергоспестяване, и Енергийна стратегия на Р.България. 

Енергийната стратегия на Р.България включва основни цели, като: 

 насърчаване на инвестиции в ЕЕ при крайния потребител; 

 подкрепа, вкл. чрез държавни гаранции, на проекти за управление на 

потреблението, които имат значителен социален ефект; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 намаляване на енергийните загуби; 

 опазване на околната среда. 

Политиката на община Перник по отношение на EE се базира на общински 

План за развитие на Перник. Разработена е стратегия за развитие на общината, в 

която отношението към енергийната стратегия е изразено: 

 

ПО ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ 

Мярка: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Община Перник има вече натрупан опит във въвеждането на енергийна 

ефективност.  
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 Топлинно саниране на големи обществени сгради; 

 Общинска програма за обновяване на жилищата, включително с топлинна 

изолация и подкрепа на жителите за участие в нея; 

 Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в 

общински сгради – училища, детски заведения, сгради на общината; 

 Въвеждане на алтернативни източници на енергия в публичния транспорт; 

 Стимулиране въвеждането на алтернативни енергийни източници в частния 

сектор – производствен и битов; 

 Стимулиране ползването на алтернативни/ възобновяеми енергийни източ-

ници чрез масово информиране за предимствата и възможностите; 

 Ориентирано в полза на потребителя плащане чрез месечно покриване на 

изразходваната електроенергия на базата на предварително калкулирана 

сума с крайно годишно уравняване. 

 

Мярка: ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО. 

 Саниране на разпределителната мрежа и на връзките и със сградите за оси-

гуряване на стабилно захранване за всички крайни потребители, съгласно 

стандартите за сигурност; 

Мярка: ОБНОВЯВАНЕ НА ТОПЛОЗАХРАНВАНЕТО. 

 Саниране на разпределителната мрежа с цел отстраняване на загубите по 

мрежата; 

 БАРИЕРИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК 

 Липса на стимули за рационално енергопотребление; 

 Амортизиран общински сграден фонд; 

 Затруднен достъп на инвестиции за ЕЕ; 

 Несъответствие между поставените цели и действия на общинската адми-

нистрация по обективни и субективни причини; 
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Необходимо е да се създаде нормативна процедура за финансиране на: 

 Обследване на ЕЕ; 

 Създаване на процедури за енергиен мениджмънт; 

 Въвеждане на високо-технологични и енергоспестяващи решения, стимули-

ране на иновациите в областта на ЕЕ. 

 

Анализ на общинските обекти и  енергийните ресурси  

 

 ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ПЕРНИК – ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ 

Общинските обекти на Община Перник се разглеждат в няколко основни групи 

по предназначение: 

 Администрация – обхваща сградния фонд на общинската администрация, 

стопански, културни и социално-битови обекти. В голямата си част те са малки, 

разпръснати в града, а често заемат определена част от сграда с чужда  

собственост.  

 Образование – обхваща училища, детски градини и спомагателни към тях 

обекти (общежития, занимални, столове и др.). В голямата си част те са строени 

при нормативни показатели, съответстващи за годините от преди седемдесетте, 

години в които все още не се отчиташе влиянието на настъпващата енергийна кри-

за в световен мащаб. Освен това, през целия експлоатационен период на тези 

сгради и оборудване са отделяни недостатъчно средства за тяхното поддържане. 

Това прави тези обекти; сериозен енергиен консуматор на и без това ограничения 

общински бюджет; 

 Здравеопазване – включва детски ясли и лечебни заведения. Лечебните 

заведения са преобразувани в търговски дружества по закона за здравеопазване. 

Независимо от това, взаимният интерес изисква да се намери икономически обос-

новано решение за намаляване на енергопотреблението и в тази група общински 

обекти. 

Общата характеристика на общинските обекти е представена в таблица.  
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Таблица: Разпределение на общинските обекти по предназначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинските обекти като енергийни потребители са анализирани като консу-

матори на електрическа енергия (осветление, оборудване и др.) и енергия за отоп-

ление и климатизация. 

Разпределителната мрежа средно и ниско напрежение в сегашните рамки на 

града не е разгледана, тъй като в тази си част тя е предмет отделни ПУП. 

 

 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМА “ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” 

Няколко са причините за  разлика между инсталирана и работна мощност, а 

именно: 

 икономически причини (неработещи промишлени предприятия в същест-

вуващите индустриални зони, отказ на част от населението от парно 

отопление и др.); 

Състоянието на съоръженията, независимо от дългия експлоатационен пе-

риод са на добро ниво отопление. 

Тип сгради 

Административни, културни  и социални 

Общинска администрация  

Културно-образователни 

Социални центрове 

Образователни 

Основни училища 

Средни образователни училища 

Обслужващи звена 

Детски градини 

Здравеопазване  

Детски ясли 

Лечебни заведения 
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Оценка на енергийната ефективност на абонатните станции на общинските 

сгради в гр. Перник 

Общият брой на изследваните абонатни станции (АС) е 45 от тях: 

- директни  28; 

- индиректни 17; 

- с  БГВ 38 ;  

- без  БГВ 7 .  

Предаването на топлината от топлопреносната мрежа към вътрешната 

отоплителна инсталация в разглежданите съществуващи АС се осъществява с по-

мощта на топлообменни апарати и елеватори. Основна част от топлообменните 

апарати, използвани за отопление и битово горещо водоснабдяване са скоростни 

водни подгреватели, характеризиращи се с голяма топлообменна повърхност, нис-

ка ефективност и период на експлоатация над 10 години. 

Абонатните обикновено са оборудвани със системи за регулиране на база-

та на компенсация на външните въздействия. В кръга за отопление се използват 

мотор-вентили с помощта на които се осъществява регулиране на разхода на топ-

лоносител в първичния кръг в зависимост от стойностите на външната температу-

ра. Съществуващите в абонатните станции системи за регулиране на топлинната 

мощност са главно българско производство и в настоящия момент не функциони-

рат ефективно. 

В процеса на анализ на състоянието на АС са използвани следните изходни 

предпоставки: 

- консумираната топлинна енергия се заплаща на базата на показанията 

на топломери, инсталирани в абонатните станции; 

- използваните системи за регулиране на консумираната топлинна мощ-

ност са неефективни; 

- системите за регулиране на температурата на топлоносителя за битово 

горещо водоснабдяване не функционират; 

- състоянието на изолацията на подгревателите създава предпоставки за 

увеличаване на топлинните загуби от топлопреминаване. 
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Изградените абонатни станции, по данни на Топлофикация - Перник са от 

преди 15 години. По-голяма част от тях са директни и морално остарели, поради 

което при разработката не са разглеждани технически решения като: 

- подобряване изолацията на основните съоръжения и тръбните връзки 

между тях; 

- автоматизиране на технологичните процеси на АС; 

Анализ на енергийната ефективност е направена само на техническо ре-

шение, при което съществуващите АС се заменят с нови съвременни АС с плас-

тинчати топлообменници и интелигентни системи за управление на топлинната 

мощност. 

Енергийната ефективност се постига чрез икономия на топлина от: 

- намаляване топлинните загуби в АС; 

- намаляване на преразхода на топлина особено в началото и края на 

отоплителния сезон (преходните периоди); 

- намаляване консумацията на топлинна енергия за периодите, когато в 

сградата няма хора. 

За извършването на анализа са създадени база данни, посредством иден-

тификационни карти за всяка АС, които съдържат: 

- общи данни за АС 

- характеристика на подгревателя за отопление; 

- характеристика на подгревателя за БГВ; 

- характеристика на помещението на АС; 

- характеристика на сградата; 

- данни за състоянието на изолацията на основните съоръжения и тръбни 

връзки между тях. 

Абонатните станции са разгледани като отворени термодинамични системи, 

обменящи енергия със свързаните с тях системи. 
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Анализът на такива системи е свързан със създаването и използването на 

адекватни математични модели, описващи процесите, протичащи в отделните съо-

ръжения от системата. 

Такъв математичен модел е този за пресмятане на потокораз-

пределението, който се използва за описание на хидравличните режими в топлос-

набдителните системи (ТСС). 

Създадените математически модели с достатъчна точност описват потоко-

разпределението в абонатните станции, като отчитат конструктивните особености 

на АС, взаимните връзки между елементите и топлофизичните параметри, оказва-

щи влияние при описанието на процесите свързани с преноса, консумацията и за-

губите на топлина. 

Намаляването на топлинните загуби при смяната на АС са оценени чрез 

симулационно моделиране на хидравличния и топлинен режим на старата и нова 

абонатна станция. 

Възможностите за икономия на енергия, като резултат от работата на инте-

лигентните системи за управление зависят от следните основни фактори: 

- вида на конструкцията на сградата; 

- проекта на вътрешната отоплителна инсталация; 

- вида и работата на абонатната станция; 

- работа на отоплителните инсталация; 

- поведението на хората. 

Общи критерии за това какъв ще бъде размерът на икономия в резултат на 

използване на определена система за управление не е възможно да се изведат. 

Необходимо е да се има предвид, че осъществяването на мерки за подобряване на 

изолацията на сградата като част от общата стратегия ще повлияе върху икономи-

ята на енергия в резултат на изграждане на нова система за управление. 

Времето на експлоатация на системите за управление се оценява на  

20 години. 

Икономията на енергия в резултат на замяна на системите за управление се 

получава като резултат от: 
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- ограничаване на температурата на въздуха в помещенията по зададена-

та стойност. 

- намаляване на температурата на топлоносителя в определени периоди, 

например през нощта или в съботните и неделни дни; 

- намаляване на загубите на топлина при преноса; 

- намаляване на температурата на топлоносителя в определени периоди, 

например в съботни, неделни дни и ваканции за сгради с прекъснат режим 

на пребиваване. 

Опитът на страните от Западна Европа показва, че като се използват интелиген-

тни системи за управление може да се постигне икономия на топлина от 10 до 40%. 

Оценката на енергийната ефективност на предложеното техническо реше-

ние включва определяне на икономията на топлинна енергия в резултат на влия-

нието на два фактора: 

- замяна на съществуващите абонатни станции с нови; 

- инсталиране и използване на интелигентни системи за управление на 

топлинната мощност за отопление и БГВ 

Ефектът от замяната на съществуващите АС с нови е направен като са прес-

метнати топлинните загуби за зимен и летен режим за текущото състояние на АС. 

Със същите входни данни са определени топлинните загуби след смяна на 

съществуващите АС с нови, състоящи се от пластинчати топлообменници, топло-

мери, регулатори, тръбни връзки и арматура. 

Определена е икономията на топлинна енергия като разлика между загуби-

те в текущото състояние и след замяна на АС с нова.  

След замяна на съществуващите топлообменници с нови пластинчати ТОА 

може да се постигне както намаляване на топлинните загуби в абонатните така и 

икономия на топлинна енергия при консуматорите. 

При оценката на енергийната ефективност в резултат на инсталиране на ин-

телигентни системи за управление на топлинната мощност, икономията на енергия 

и оценявана на базата на избрана стратегия за управление включваща: 

- нощно понижение; 
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- седмично понижение; 

- работа при понижен температурен режим във ваканционните периоди- 

поддържане на минимално допустимия температурен режим, осигуряващ 

защита на ВОИ от замръзване; 

- икономия на енергия в резултат на регулиране на режима на работа на 

подгревателите за БГВ. 

В топлофикационните системи на България при управление на топлината, 

подавана към абонатните станции се използва т.н. централно качествено регули-

ране, при което топлинния товар се управлява в отоплителната централа на база 

на компенсация на температурата на външния въздух. При такъв вид управление 

не е възможно да бъдат отчетени специфичните особености при потреблението, 

като микроклимата, акумулиращите способности на сградите и поведението на 

консуматорите. Инсталирането на интелигентни системи за управление на потреб-

лението на топлина в абонатните станции е в състояние да отчете тези особености 

и по този начин да осигури икономия на енергия. 

Предимствата на системите за управление в абонатните станции могат да 

се обобщят както следва: 

- намаляване на загубите на топлина от преноса; 

- осигуряване на възможности за ефективно управление на ниво радиатори; 

- функциониране на вътрешната отоплителна инсталация според реални-

те изисквания. 

Направени са изследвания за икономията на енергия в резултат на замяна 

на съществуващите АС и инсталиране на интелигентни системи за управление. 

Анализът на резултатите показва, че най-голям е процентът (около 59%) на случа-

ите с икономия на топлина между 0-100 МW. Сравнявайки тези резултати с инфор-

мацията за инсталираната топлинна мощност в абонатните станции, се вижда, че в 

тази категория попадат основно АС с топлинна мощност за отопление между 100-

300 и топлинна мощност за БГВ около 50-100 кw. 

ПРЕНОСНА МРЕЖА 
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Подстанции 110/20 kV 

 Авариите по подстанциите се дължат изключително на тежки климатични условия и 

гризачи. 

Електропроводи 110 kV 

 Сеченията на електропроводите 110 kV са оразмерени, така че по двойния възду-

шен електропровод изграден източно от града може да се пренесе цялата инстали-

рана трансформаторна мощност в подстанциите. 

Авариите по електропроводите от преносната мрежа са средно по една месеч-

но, като те не смущават нормалната работа на подстанциите 110/20 kV, тъй като пре-

носната мрежа 110 kV представлява двойно подсигурен пръстен с напречна връзка.  

 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА 

Електропроводи 20kV 

 Електропроводните линии 20kV около и в град Перник са изградени така, че да се 

реализират многобройни отворени пръстени с цел резервираност както на промиш-

лените, така и на битовите потребители. Тези пръстени осигуряват резервираност и 

на самите подстанции 110/20 kV и са отлично решение от гледна точка на сигурност-

та на електроснабдяване.  

 Въздушните електропроводи 20kV създават ограничения (сервитути) в урегулирани-

те територии и подлежат на постепенно кабелиране.  

 Макар и с голям експлоатационен период кабелите с хартиеномаслена изолация са 

в експлоатация и в сравнително добро състояние.  

 Като цяло състоянието на електроразпределителната мрежа 20kV е добро, като по-

етапно се подменят старите кабели 20kV и се кабелират въздушните електро-

проводи 20kV. Електроразпределителната мрежа 20kV в града има добра конфигу-

рация и е разстлана върху цялата територия, което позволява присъединяването на 

нови потребители на средно напрежение с минимални капиталовложения. Авариите 

по електропроводните линии 20kV основно се дължат на остаряла изолация на ка-

белите, дефектирали маслени кабелни глави, претоварване, изкопни работи при но-

во строителство, атмосферни влияния при въздушните електропроводи.  
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ЕНЕРГИЕН И МОЩНОСТЕН БАЛАНС 

Основният дял в консумацията на електрическа енергия се дължи на бито-

вите абонати. Това е породено от икономическата конюнктура след 1990 година, 

която доведе до рязко намаляване на консумацията на електроенергия на големи-

те промишлени предприятия., като на практика техният дял е сравнително малка 

част от общата консумация. през последните години резки промени в консумацията 

на електроенергия не се наблюдават. Въпреки това се забелязва увеличаване де-

ла на общественият сектор. Намаляването на консумацията в битовия сектор е 

функция на непосилните цени на електроенергията за населението на града, на 

изнасянето на средствата за търговско измерване на границата на имота. Тази 

тенденция ще се запази в близките години, още повече че се започва газифицира-

не на града, навлизане на енергоспестяващи електрически уреди, саниране на жи-

лищата. Изнасянето на средствата за търговско измерване на границата на имота, 

завишеният контрол върху тях, частичното обновяването на съоръженията за пре-

нос и разпределение дават резултат, което е видно от тенденцията за намаляване 

на загубите на електрическа енергия с всяка изминала година. Прави впечатление 

че загубите не зависят от мероприятията спрямо преките консуматори на средно 

напрежение и самите мрежи 20kV. Това показва, че те основно трябва да се търсят 

в морално и физически остарялата мрежа 1kV, грешките при оразмеряване на съо-

ръженията, не оптимално разпределение на електрическата енергия и въздействи-

ето върху средствата за търговско измерване.  

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА “ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” 

Тъй като от 01.01.2007 г. Република България e пълноправна членка на Ев-

ропейската общност, като такава тя e задължена да спазва общите европейски до-

кументи и по специално за подсистема „Електроснабдяване” нормативната уредба 

относно енергийния сектор.  
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Вземайки под внимание, необходимостта от съхранение на конвенционални-

те енергийни ресурси в Европа за по-дълъг период от време, намаляване зависи-

мостта от вносителите на енергия в Европейския съюз и спазвайки протокола от 

Киото, Европейската общност е разработила план за действие с цел съхранение на 

20% от енергията (във всичките и форми) до 2020 година, а именно “GREEN 

PAPER – A European strategy for Sustainable, Competetive and Secure Energy” на 

European commission, където изключително е наблегнато на енергийната ефектив-

ност като: 

- саниране на сградите – Директива 2002/91/EC, където например за нови 

сгради с разгъната площ над 1000m2 е задължително да имат собствена 

независима система за снабдяване с енергия от възобновяеми източни-

ци, да бъдат свързани към централна топлофикация, собствена обща 

климатизация и т.н.; 

- стимулиране развитието на възобновяемите източници на енергия 

(МВЕЦ, ВЕИ, генерации от биомаса, използване на слънчевата енергия и 

др.) – Директива 2001/77/ЕС; 

- стимулиране на енергоизточниците с комбинирано топло и електропро-

изводство – Директива 2004/8/ЕС; 

- инвестиции в разработването на по-ефективни и ниско енергоемки елек-

тросъоръжения в бита, обществения сектор и индустрията и др. 

Целта е паричните потоци да се пренасочат вместо за изграждане на кон-

венционални източници на енергия към мерките споменати по-горе, търсейки се 

същият ефект. 

Разбира се всички гореспоменати мерки изискват сериозно финансиране 

както от държавата така и от стопанските и битовите потребители. По отношение 

на възобновяемите източници за производство като МВЕЦ, ВЕИ и когенериращите 

източници един от стимулите е финансов, т.е. тези източници имат най-високите 

цени на едро за производство на електроенергия, което от своя страна рефлектира 

и върху цените на дребно.  
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ПРОГНОЗИ ЗА УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

Докато социално-икономическото развитие на подсистемата „Електроснаб-

дяване” зависи от развитието на европейския вътрешен енергиен пазар, то уст-

ройственото развитие на подсистемата ще зависи изключително от местните усло-

вия върху територията на община Перник. Прогноза за развитие на подсистемата 

“Електроснабдяване” е разработен на база получените резултати за развитие на 

максималните товари в съществуващите територии на града и новите територии за 

усвояване, като е направен опит за анализ, както на разпределителната, така и на 

преносната мрежи.  

Може да се заключи, че в дългосрочен план цените на електроенергията в 

България ще нарастват и съвсем естествено паричните потоци ще се пренасочват 

към алтернативни източници (например газта) и към мерки за енергийна ефектив-

ност, това от своя страна ще ограничава значителното нарастване на електропот-

реблението в България и в частност на територията на град Перник, като трябва да 

се очакват едни умерени темпове на увеличение.  

Необходимите реконструкции и изграждането на нови преносни и разпреде-

лителни мрежи са свързани с големи инвестиции, които разбира се ще бъдат отче-

тени при формирането на цената на електрическата енергия. Това от една страна 

ще намали загубите в мрежите и най-вече в разпределителните като досегашните 

20-25% загуби ще се върнат на нивата от 10-12% , каквито бяха преди 20 години и 

ще се повиши сигурността им, а от друга страна допълнително ще повлияе на ог-

раничение на потреблението на електрическа енергия. 

От изложеното по-горе е видно, че развитието на град Перник до 2025 годи-

на може да бъде удовлетворено от подсистемата ”Електроснабдяване”, като е не-

обходимо да се обърне по-голямо внимание на енергийната ефективност, газифи-

кацията, алтернативните източници (например слънчевата енергия, енергията от 

биомаса и т.н.) и други мерки в тази посока.  

Независимо от развитието на град Перник провеждането на политика за 

енергийна ефективност е неизбежно. За такъв дефицитен район на енергоносители 
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какъвто е балканския полуостров самите икономически механизми ще наложат та-

зи политика. Освен чрез съществуващата и бъдещата нормативна база в тази по-

сока, икономическите стимули и държавните институции (МИЕ, ДКЕВР, АЕЕ и др.), 

Община Перник също трябва да изгради собствена политика за енергийна ефек-

тивност на територията си, използвайки различни програми и механизми за стиму-

лиране. Необходимо е да се изследват възможностите на територията на Община 

Перник за производство от биомаса, за изграждане на малки квартални газови 

отоплителни централи особено в югозападната част на града. Всичко това ще изг-

ради един европейски облик на града с разнообразно портфолио от енергийни из-

точници и политика за енергийна ефективност. 

На територията на град Перник няма перспективи за развитие на значителни 

електропроизводствени мощности, още повече че това би дискредитирало специ-

фичната атмосфера на града, като един културно-исторически, туристически и об-

ществен център в западна България. 

За разлика от преносната мрежа, развитието на разпределителната мрежа ще 

бъде по-голямо, не само по отношение на свързаните с това измествания и реконст-

рукции на съществуващите електропроводни линии, но и изграждането на нови таки-

ва, а също така и нови трафопостове. За сметка на това развитието на подсистемата 

„Електроснабдяване” на ниво електроразпределителна мрежа е много по-лесно за 

реализиране по отношение на конкретни проектни решения, сервитутни права, про-

цедури по ЗУТ (одобрения на инвестиционните проекти и реализиране на самото 

строителство).  

По отношение на подсистема „Електроснабдяване” трябва да се има в пред-

вид, че в паралел с развитието на община Перник ще се осъществява и развитието 

на околните общини. На практика развитието на подсистемата може да се окаже 

един микс от прогнозите за развитие на тези общини. Това от своя страна неминуе-

мо ще доведе до неточно премерени и дори излишни инвестиции в електроразпре-

делителната мрежа, а може би и в електропреносната мрежа.  

Като цяло развитието на подсистемата няма да изпита затруднения за удов-

летворяване потребностите от електроснабдяване на град Перник и околните общини. 
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Разбира се необходимо е да се отделят достатъчно средства за инвестиции и да се 

изработи план за тяхното реализиране във времето.  

В заключение може да се каже, че подсистема „Електроснабдяване” е в със-

тояние да приеме предизвикателствата, които предлага бъдещото развитие на Об-

щина Перник. 

 

 ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА ГР. ПЕРНИК 

Основните фактори, които оказват влияние върху околната среда, състояние-

то на атмосферния въздух, водите и почвите в Перник са транспорта, промишле-

ността и комунално битовата дейност. 

Община Перник е предприела мерки, с цел устойчиво съответствие на източ-

ниците на замърсяване, като основна цел за това се поставя газификацията на гра-

да. През 2009 г. започва първият етап от проекта за газификация на града. Обхвана-

ти са кв. “Църква” и кв. “Изток” с общо трасе 25 км и краен срок за изпълнение 2010 г. 

Ще бъдат положени 25 км тръби. В проект е предвиден и квартал ”Мошино”. 

Според документацията за изграждане – 200 км ще бъдат газопроводите и 

техните разклонения. 

 

 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Контролът върху качеството на атмосферния въздух на територията на Об-

щина Перник се осъществява чрез ежедневни пробонабирания от стационарни 

Контролно-измервателни пунктове, част от Националната мрежа за мониторинг, 

изградена към МОСВ.  

Анализът на емисиите от промишлеността, битовия сектор и автотранспор-

та, въпреки замрялото производство, очертава лек превес на емисиите от промиш-

леността - над тези от автотранспорта. На трето място е битовия сектор, с несрав-

нимо по-малко участие. 

Интензивното нарастване на броя на моторните превозни средства в пос-

ледните години и сравнително непроменената пропускателна способност на градс-

ката пътна мрежа води до увеличаване на натоварването, честотата на спирания и 

престой по кръстовищата, което се отразява негативно върху разхода на гориво и 

въздействие върху околната среда. 
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Основният енергиен разход за общинските обекти е разхода за отопление и 

климатизация. Като енергоносител за покриване на тези нужди се ползват основно 

природен газ в системата на централно отопление, промишлен газьол и електрое-

нергия. Като се има предвид, че с въвеждането на енергоспестяващи мерки воде-

щи до икономия на 1000 kWh, то въздействието върху околната среда се редуцира 

съответно: при използване гориво промишлен газьол се намаляват емисиите на 

СО2 с 311 kg и на SO2 с 0,56 kg; при използване гориво природен газ се намаляват 

емисиите на СО2 с 247 kg; при използване електрическа енергия за отопление се 

намаляват емисиите на СО2 с 683 kg. 

За подобряване качеството на атмосферният въздух са взети мерки –

преасфалтирана е цялата вътрешноградска мрежа, централната част на града и 

вътрешно-квартални пространства. Създадени са нови кръстовища с цел подобря-

ване на организацията на движението и намаляване на вредните емисии от авто-

мобилният транспорт. 

Извършва се поетапно благоустрояване на междублокови пространства и 

озеленяване на общински терени. 

Част от плана за подобряване качеството на атмосферният въздух в района 

на град Перник е приложен в Приложение 2.  

 

 АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ КАТО КОНСУМАТОРИ НА ЕНЕРГИЯ 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

Обща характеристика и състояние на общинските обекти 

Общинският сграден фонд се формира от сгради, в които се помещава об-

щинската администрация, обслужва образованието и здравеопазването. С най-

голям дял са общинските сгради на образованието – училища и детски градини. 

Общинските обекти разглеждани от позицията на консуматори на енергия могат да 

бъдат класифицирани по няколко по-съществени показателя: 

 Година и тип на строителството; 

 Състояние на външната обвивка – дограма, стени, подове и покрив; 

 Енергоносители, тип и състояние на системата за отопление; 
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 Тип и състояние на системите за контрол и управление на температур-

ния режим в отопляваните пространства; 

 Мотивация за поддържане на икономичен режим на отопление. 

По-голямата част от сградите на община Перник са строени в годините до 

1980 и по-малка, предимно в новите квартали след 1980. По тази причина е необ-

ходимо да се направи анализ на топлотехническите характеристики на основните 

ограждения за всяка сграда на базата на строителните норми за периода на строи-

телство и тези, съответстващи на съществуващото състояние. 

Реалното термично съпротивление на ограждащите конструкции в някои 

случаи може да бъде многократно по-малко от съвременните норми, което би поз-

волило при въвеждане на енерго спестяващи мерки да се постигне висока ефек-

тивност. 

Разпределението на общинските обекти по вида на енергоносителя показва 

известен приоритет (като брой абонати) на топлофикационната система, което от 

редица гледни точки има определени предимства – по-малки инвестиции, възмож-

ност за по-ефективни инвестиции в посока подобряване на екологичната обстанов-

ка и коефициента на полезно действие на самите горивни устройства, по-голяма 

мобилност по отношение на резки промени в ценовата политика и др. Сравнително 

голям е дела на общинските обекти на локално отопление и още по-

неблагоприятното в тази ситуация е това, че като енергоносител се използва пре-

димно промишлен газьол, който на практика е най-скъпият енергоносител в момен-

та, а и очакванията са тази тенденция да се запази. Наблюдава се и още един неб-

лагоприятен факт – няколко обекта се отопляват с електрическа енергия. Това, ма-

кар и за момента да изглежда икономически изгодно благодарение на силното сви-

ване и часово ограничаване за ползване, то е за сметка на създавания микрокли-

мат от една страна и нерационално използване на първични енергоносители от 

друга, което от позицията на националната икономика и въздействието върху окол-

ната среда е крайно неефективно използването на електрическата енергия за 

отопление (с изключение на термопомпените системи захранвани с ел. енергия). 



 

     

 

37 

 

Стратегията за модернизация на абонатните станции, приета от топлофика-

ционните дружества е насочена към използване на пластинчати топлообменни 

апарати (блокови абонатни станции) като най-надеждни, макар и малко по-скъпи. 

Абонатната станция се управлява от система образувана от цифров PI температу-

рен регулатор, температурни датчици, електрозадвижвани регулиращи вентили, 

регулатор на диференциално налягане и в някои случаи саморегулираща се цир-

кулационна помпа (с вграден честотен регулатор). Тази система е в състояние да 

регулира отоплителната система в съответствие с високите съвременни изисква-

ния. Всички топлоотделящи елементи на абонатната станция, която е много по-

компактна са топлоизолирани и гарантират икономически оправдани топлинни  

загуби. 

Сравнението на топлинните загуби на една модернизирана блокова абонат-

на станция с такава, изпълнена с тръбни подгреватели при една и съща мощност 

350/150 kW показва: 

 топлинните загуби в блоковата АС са от порядъка на 330 W; 

 топлинните загуби в сглобяемата с тръбни подгреватели АС са от  

порядъка на 3500 W. 

Тази разлика показва, че на базата на генерираната икономия, свързана с 

понижаването на топлинните загуби, абонатната станция в рамките на икономичес-

кия си живот се откупува многократно. 

 

Енергийни пазари, тенденции 

Съществен дял върху енергийните разходи за отопление има цената на из-

ползваните енергийни ресурси, наличността и възможността за доставка, ефектив-

ността на горивните устройства и др. Основен отпечатък върху цената на горивата 

има тяхната наличност в световен мащаб, увеличаващото се световно потребле-

ние и националната енергийна политика.  
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На фигурата е представено непрекъснато на растващото световно потреб-

ление в периода 1970 – 2100 г в сравнение със перспективите на затихващо произ-

водство (например на петрол най-ниско).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличието на ограничени използваеми енергийни ресурси в световен мащаб 

оказва сериозен натиск върху тяхната цена. По последни данни резервите на раз-

личните горива са представени в представената по-долу таблица:  

 

Гориво (източник) единици 
Световни 
резерви 

Годишно произ-
водство 

Година на 
изчерпване 

Суров петрол [1, 2] Хил. варела 1019,5.106 64 940 (1997 г.) 2043 

Природен газ [1, 2] Трилиона m3 143 2,33 (1996 г.) 2061 

Въглища [2, 3] Милиард тона 1031,6 4,47 (1993 г.) 2231 

Ураний [2, 4] Милион тона 4,51 0,031 (1994 г.) 
потребление 0,0616 

2073 
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Макар и тези данни да отразяват една песимистична прогноза, формирана 

на базата на непълни данни или даже необявени или неразработени все още на-

ходища, те все пак чертаят определени тенденции и перспективи с които е необхо-

димо да се съобразява всеки енергиен потребител. Те показват една ясна тенден-

ция за непрекъснат растеж на цените на този вид енергоносители. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ РАЗХОД 

 

Сграден фонд  

Съгласно изискванията на закона за енергийна ефективност при извършване 

на реконструкция или ново строителство е необходимо да се постигнат новите 

строителни норми за външните ограждения на сградата . При спазване на тези 

изисквания на закона е възможно да се реализира значителен потенциал за нама-

ляване на разхода на енергия за отопление. 

 Външни стени – увеличаването на термичното съпротивление чрез до-

пълнителна изолация позволява да се намали годишния разход на енергия за 

отопление с 40 – 60 kWh/m2. За да се постигне такъв ефект обаче е необходимо да 

се използват качествени материали и строго технологично изпълнение на изолаци-

ята от страна на изпълнителя и строг контрол от страна на инвеститора. 
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 Покрив – това са конструктивни елементи на сградата, които обикновено 

се намират в лошо състояние. Много често проблемът се проявява от състоянието 

на хидроизолацията, която се ремонтира периодично но често некачествено. Това 

води до нарушаване на топлоизолацията и завишаване на топлинните загуби. Уве-

личаването на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация позволява 

да се намали годишния разход на енергия за отопление с 25 – 60 kWh/m2.  

 Под – общинските обекти в по-голямата си част са с използваеми (отоп-

ляеми) сутерени и влиянието на топлинните загуби през тази конструкция е толко-

ва по-силно, колкото етажността е по-малка. В случаите на неотоплявани сутерени, 

съществуват най-често добри възможности за намаляване на топлинните загуби 

чрез поставяне на допълнителна топлинна изолация. 

 Дограма – в голямата си част тя е амортизирана, в много случаи измет-

ната, има счупени стъкла най-често в училищата и немалка част с единично остък-

ляване и в метални рамки. На много места се осъществява вече смяна на старите 

прозорци с нови – стъклопакети с алуминиеви или PVC рамки, но за съжаление не 

се обръща необходимото внимание на качеството и характеристиките на стъклопа-

кетите. Често се ползват по-евтините варианти на трикамерни профили с еднока-

мерни стъклопакети с обикновени стъкла, което не довежда до понижаване на топ-

линните загуби. За да се постигне обаче коефициент на топлопреминаване  

1,5 – 1,8 W/m2 K е необходимо вътрешното стъкло на еднокамерния стъклопакет да 

бъде с нискоизлъчващо покритие “К - стъкло” 

Като се има предвид състоянието на сградния фонд и техните особености е 

ясно, че не е възможно постигането на строителни топлотехнически характе-

ристики за външните ограждения на всички сгради, които да съответстват на изиск-

ванията на Наредба №7, то генералната цел за община Перник може да се дефи-

нира: 

 Годишен разход на енергия за отопление за съществуващия общински 

сграден фонд – 100 – 300 kWh/m2. 
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 Икономически енергоефективен годишен разход на енергия за отопление – 

40 – 70 kWh/m2 

 Общ потенциал за намаляване на годишен разход за отопление –  

25 – 70 %. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - Постигане на намаляване на годишния разход за 

отопление, осреднен за общинския сграден фонд – 30 – 35%. 

 

Основни стратегии за енергийна ефективност при отопление в сградния 

фонд на община Перник 

 Голяма част от абонатните станции от стария тип са подменени с нови; 

 Модернизация на системите за управление в отоплителните инсталации; 

 Увеличаване на термичното съпротивление на огражденията; 

 Изолация на таваните; 

 Изолация на кухини и въздушни възглавници; 

 Външна изолация; 

 Изолация на подовете; 

 Монтиране на отражатели зад радиаторите. 

Препоръки:  

 Да се използват топлоизолационни материали с доказуеми характеристики; 

 Да се спазват технологичните изисквания; 

 Да се контролира изпълнението. 

 

 Подмяна на амортизирани прозорци, външни врати и витрини. 

Препоръки: 

 Да се използват системи с двукамерни (3 камерни) стъклопакети, като едно-

то (вътрешно) стъкло е с нискоизлъчващо покритие “К - стъкло” 

 Да се използват системи с доказуеми характеристики; 

 Да се спазват технологичните изисквания при монтажа; 

 Да се контролира изпълнението. 
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 Реконструкция на котелни инсталации – основно внимание към тези, рабо-

тещи на дизелово гориво, което на този етап се явява най-скъпия енергоноси-

тел. Прогнозната тенденция за следващи етапи не очертава някаква промяна. 

Поетапна смяна на скъпоструващото дизелово гориво с природен газ в съответ-

ствие с програмата за газифициране на жилищни, битови, административни и 

частни потребители.  

 Ограничаване на инфилтриращия въздух – съществен фактор за общите 

енергийни разходи за отопление. Ограничаването на тези загуби се постига с 

проветряване за къс период през определен интервал. Особено внимание е не-

обходимо да се обръща в периодите от отоплителния сезон, когато външните 

температури са положителни и слънчевата активност е значителна. Често наб-

людавана ситуация в този случай е на отворени прозорци при работеща отоп-

лителна инсталация. 

 Поддържане на икономичен микроклимат: 

 Ненужното повишаване на температурата в помещението с 1оС води до 

енергиен преразход с около 6 %. При реконструкция на отоплителните инс-

талации да се реконструират тръбните мрежи с попътно разпределение в 

мрежи с лъчево разпределение (където това ще допринесе за подобряване 

на управлението на системата като цяло). 

 Да се въведе (където липсва) променлив температурен режим – за нощно и 

в извънработно време понижение на поддържаната температура в отопля-

вания обем. 

 Повишаване на мотивацията у потребителите за икономия на енергия 

 Въвеждане на системи за индивидуално отчитане; 

 Стабилизиране на националната ценова политика на енергоресурсите. 

 Ограничаване на загубите в системите за снабдяване с гореща вода 

 изолация на тръбопроводите; 

 изграждане (където няма) на рециркулационна връка с помпа. 
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 Експлоатационна дисциплина 

 възстановяване на тръбната мрежа и поддържане на съоръженията; 

 ограничаване на загубите от течове и източване на системите. 

 Ограничаване на загубите във вентилационните инсталации. 

 ограничаване на пресния въздух; 

 ограничаване на общия дебит в системата; 

 намаляване на топлинните загуби във въздуховодите; 

 оползотворяване на топлината на изходящия въздух. 

 Изграждане на системи за организирано проветряване, където е възможно. 

 Увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници - в краткос-

рочен план за общинските обекти на община Перник да достигне 8 – 10 %, а до 

2020 година - 20 %, в съответствие с взетото решение на среща на министрите 

на страните членки на ЕС, които приеха програма за интензивно развитие на 

технологиите с използване на възобновяеми енергийни източници. 

 Използване на системи за загряване на топла вода със слънчева енергия – 

подходящи са за общински обекти, в които се ползва целогодишно топла 

вода. Не е подходящо за училища, поради липса или силно ограничаване 

на потреблението през летния сезон. 

 Използване на фотоволтаични системи за трансформиране на слънчева енер-

гия в електрическа. Макар и да са доста скъпи на все още този тип съоръже-

ния, разумно е да се стартира с изграждането на няколко пилотни проекта, като 

подходящи за тази цел обекти са от общинската администрация. 

 Въвеждане (подобряване) на системи за непрекъснат контрол и управле-

ние на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации  

 Смяна на неефективни системи за отопление 

 Използване на термопомпени системи с използване на енергията на зем-

ния почвен слой или подземни води като топлинен източник.  

 Смяна на дизеловото гориво, което е един от най-скъпите енергоносители с 

природен газ, а там където не се очертава газификация с термопомпени 

системи или биогорива – биодизел или дървени пелети. 
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РАЗДЕЛ ІІ 
 

Анализ на състоянието и възможностите на уличното 

осветление 

Състояние и перспектива за мерки за  

енергоспестяване на светофарните уредби 

Състояние и перспектива за мерки за енергоспестя-
ване на светофарните уредби 
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Анализ на състоянието и възможностите на уличното осветление 

 

Съвременно положение на нормативната база в България и ЕС  
по отношение на уличното осветление. 
 

Стандартът за улично осветление в България БДС 5504-82 е от 1982 година и 

от издаването му до сега не е претърпял никакво изменение. През 2000 г. влязоха в 

сила новите Европейски норми за улично осветление. Действащият у нас стандарт 

за улично осветление БДС 5504-82 е неприложим след влизане в сила през 1999 г. 

на новият закон за максимално допустими скорости в населените места. 

По време на хармонизиране на законодателството бяха приети и голяма 

част от европейските стандарти, в т.ч. и за улично осветление. Въведени са Евро-

пейските норми от юни 2004 г. 

Този документ се стои от 4 части: 

1. Определяне на светлотехническия клас на улицата; 

2. Избор на светлотехнически показатели на уличните осветителни уредби; 

3. Изчисляване на светлотехническите показатели; 

4. Методи за измерване на светлотехническите показатели. 

В процесът на експлоатация е недопустимо средната яркост на уличното 

платно да спадне под експлоатационната яркост и основната задача при експлоа-

тацията на УОУ е да се осигури изпълнението именно на това условие. 

Финансово най-изгоден е вариантът с осветител 2 и 150 W лампа. Този тип 

осветител принадлежи към високия клас осветители предлагани в момента на па-

зара и има относително висока цена. Конструиран е с алуминиев корпус, който му 

осигурява живот над 20 години. Дългото време на експлоатация намалява годиш-

ните вноски за изплащане на първоначалната инвестиция. Разсейвателят от зака-

лено стъкло осигурява висок к.п.д. и много слабо изразено стареене и пожълтява-

не. За този тип осветители коефициентът на невъзстановяемите загуби може да се 

приеме равен на 0,98. Високата степен на защита (IP66) позволява рядко почист-

ване, дори при силно запрашена околна среда, каквато се наблюдава при всички 

УОУ работещи в градски условия в България. 
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На представената по-долу фигура е представено изменението на цените за 

електроенергия за улично осветление през последните 16 години. Оценката е нап-

равена като левовата цена на ел. енергия е оценена в DM (0,5 DM = 1 €) и превър-

ната в ЕВРО. 

Средногодишният прираст на електроенергията за улично осветление е   

6 %, но през последните 7 години (от 2000 до 2007) средногодишният прираст е  

9 %. Либерализацията на електроенергийния пазар от 01.07.2007 г. ще окаже на-

тиск върху нарастването на цената на електроенергията, характерно през послед-

ните 7 години.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурата представлява екстраполация на цената на електроенергията. 

Двете прави представляват екстраполация от последните 17 години и от по-

следните 7 години. 

България, като членка на ЕС, участва в европейския пазар на труда и това 

създава предпоставки за бързо нарастване на заплатите, особено за специалисти-

те занимаващи се с изграждане и експлоатация на УОУ. 
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 Влияние на осветлението върху пътно-транспортните произшествия 

През 60-те години започват да се появяват статистически данни за пътно-

транспортни произшествия (ПТП), където един от параметрите е осветлението. 

Обикновено се привеждат сравнения на статистически данни за ПТП при осветени 

и неосветени (или лошо осветени) пътища. Най-всеобхватната работа, показваща 

връзката между осветлението и ПТП, където са взети под внимание всички извест-

ни до тогава характеристики на осветлението, е извършена в края на 70-години във 

Великобритания от Грин и Харгроувс (Green и Hargroves). Средната яркост на път-

ното покритие се оказва характеристика, която има най-силна връзка с интензив-

ността на ПТП. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурата представлява зависимост на отношението на броя  

на ПТП денем и нощем  (по ординатата) и Lср. 

 

Публикуването на МКО през 1992 година на всестранен анализ на резулта-

тите от 62 разработки, проведени в 15 страни е много важен и полезен при взема-

нето на решение за осветление на съвременни пътища. Общият извод от тази пуб-

ликация се заключава в това, че изкуственото осветление на пътищата действи-

телно води до снижение на нощните ПТП, но при условие, че осветителната уред-

ба е проектирана правилно, изградена е и се обслужва по подходящ начин. В съ-

щата публикация се казва, че най-добросъвестните разработки показват намале-

ние на броя на ПТП от 13 до 75%. 
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 Изисквания към равномерността на осветлението на автомобилни 

пътища 

Качеството на осветление на пътищата от гледна точка на средното ниво на 

осветеност също зависи и от равномерността на уличното осветление. Равномер-

ността може да бъде изразена с отношението на максималната Lmax към минимал-

ната Lmin яркост в точки, разположени по централната линия на пътя, по който се 

движи водачът. Неравномерността на осветлението по протежение на пътя (над-

лъжна), която зависи от разстоянието между стълбовете, оказва много по-голямо 

влияние на видимостта, отколкото неравномерността напречно на пътя. 

Светлинните източници с висока яркост, намиращи се в полезрението на во-

дача, предизвикват заслепяване, което може да бъде оценено по два начина: 

 Недопустимо заслепяващо действие, което влошава видимостта и влияе 

на разпознаването на обекта; 

 Дискомфортно заслепяващо действие, което се оценява по предизвика-

ния от него дискомфорт. Това усещане се изразява по скала с граници от 

1 до 9, където 1 означава непоносимо заслепяване, а 9 – липса на вся-

какво заслепяване. 

 Недопустимо заслепяване се предизвиква от светлината, падаща на 

зеницата 

То зависи от възрастта на човека и се променя с прозрачността и цвета на 

очната среда и в по-малка степен от роговицата на окото. Разсеяната светлина се 

наслагва върху изображението на зеницата и води до снижение на контраста на 

образа и до влошаване на видимостта.  

 Дискомфортно заслепяване 

Тази разновидност на заслепяването се изчислява по чувството за диском-

форт. Както беше споменато, тук се използва скала от 1 до 9, всяка стойност на 

скалата на ординатата описва определено усещане. Последователността от девет 

точки на скалата на ординатата се използва от де Бур при изчисляване на засле-

пяващата яркост, приведени с използването на BCD – границата между комфорт и 

дискомфорт.  
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На базата на следващи експерименти на открито, де Бур и сътрудници на-

мериха математичен израз, който описва дискомфортното заслепяване, наречен 

“индекс на заслепяването” G. 

Икономия на енергия в уличното осветление 

Основните документи, които регламентират енергийната ефективност в Ев-

ропейския съюз са 8: Директива за енергийни характеристики на сгради 

(2002/91/ЕО), Директива за подкрепа на ко-генерацията, Директива за облагане с 

данъци на енергийни продукти и електричество, Директива за изисквана ефектив-

ност на бойлери, хладилници и баласти за луминесцентни лампи (2000/55/EC), Ди-

ректива за етикетирането на електрически уреди, вкл. и КЛЛ /компактни луминес-

центни лампи/, Директива за екологично изискване при проектиране на продукти 

(2005/32/EC), потребяващи електроенергия, Директива за ефективно крайно пот-

ребление на енергия и енергийно обслужване (2006/32/EC), Закон за енергиен ети-

кет „Звезда” (Energy Star Labeling) за офис обзавеждане. В тази, последната дирек-

тива, се изисква 30-50% от енергията за осветление да бъде спестена в офиси, 

търговски сгради и увеселителни съоръжения чрез използването на най-

ефективните системи и технологии. 

Планът за действие на България е първият от трите национални плана за 

действие по енергийна ефективност, разработен въз основа на Директива 

2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните 

услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз. Периодът за 

отчитане постигането на индикативната цел по Директивата е 2008 – 2016 г. Ос-

новната цел е всички страни – членки да постигнат спестяване на горива и енергии, 

до деветата година от прилагането на Директивата, в размер на 9 % от осреднена-

та стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005г. Горната 

цел не се прилага за енергийните потребители, обхванати от Директива 2003/87/ЕС 

от 13.10.2003, която установява схема за допустима търговия с емисии парникови 

газове в Общността. 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&checktexte=checkbox&val=236995:cs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=236995:cs,&hwords=&action=GO&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0032:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EN:NOT
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Първият тригодишен план за действие обхваща периода 2008 – 2010 г. и 

формулира междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на 

горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно 

потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 година. В изпълнение 

на Директивата България приема индикативна национална цел за енергийно спес-

тяване до 2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потреб-

ление за 9 години (средно по 1 % годишно), което означава, че страната трябва 

осигури спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 ktoe. В първия три-

годишен план на действие се казва още: 

България предприе предпазлив подход при определянето на междинна цел 

в рамките на Първия тригодишен план за действие. Междинната цел възлиза на 

209 ktoe спестени горива и енергии до края на 2010 година, което представлява  

3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Ди-

рективата за периода 2001-2005 година. Предвиждат се следните мерки за енер-

гийна ефективност на улични осветителни уредби: 

 използване на високоефективни източници на светлина; 

 използване на високоефективни осветители с подходящо светлоразпреде-

ление за съответния клас улица и високо ІР. Спазването на тези препоръки 

могат да доведат до 2,5 пъти снижение на разхода на електроенергия; 

 въвеждане на управление на осветлението според трафика и намаляване 

с 50% след полунощ. 

Днес всички водещи фирми в областта на осветлението разработват и пред-

лагат на пазара осветители, изпълнени със светодиоди, в т. ч. и за улично осветле-

ние. Затова е подходящо да се въведе като една от най-перспективните мерки за 

ефективност на уличното осветление да се изпълнят някои обекти, като паркове, 

междублокови пространства и улици и светодиодно осветление. Наред с многото си 

предимства, като висок светлинен добив /над 120 лумена от 1 ват електрическа 

мощност/ и дълъг живот /над 50 000 часа/, те се управляват по-лесно, могат да се 

формират многоцветни динамични картини /напр. в паркове и зони за отдих/ и т.н.  
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Улиците в един град се квалифицират според тяхното предназначение, тра-

фика на автомобили и пешеходци и др.(Таблица от БДС 5504-82): 

1. Скоростна градска магистрала с допустима скорост на движение 100 км/h 

средна яркост 1,5 cd/m2 надлъжна неравномерност 0,6, обща неравно-

мерност 0,4; показател на заслепяване – 10; 

2. Градска магистрала – 80 km/h, средна яркост 1,5 cd/m2; 

3. Градска артерия – 70 km/h, средна яркост 1 cd/m2; 

4. Районна артерия – 60 km/h, яркост 1 cd/m2; 

5. Главна търговска или представителна улица – (няма скорост); яркост  

1,5 cd/m2; 

6. Събирателна улица – 50 km/h, яркост 0,5 cd/m2; 

7. Обслужваща улица – 30 km/h; яркост 0,25 cd/m2; 

8. Площад, кръстовище, други възли – приемат се изискванията за улицата, 

която се влива в кръстовището, с най-високи показатели.  

 

Таблица (от БДС5504-82) с норми за осветление на различен клас улици: 
 

Категория улица Средна яр-
кост 
на пътно 
платно, Lср, 
cd/m2  

Надлъжна  
Равномер-
ност, 
   V1 

Обща равно-
мерност, 
   Vo 

Показател на  
Заслепяване    
TI 

Скоростна градска магистрала:  
а) светла околност 
б) тъмна околност 

 
1,5 
1,0 

 
 
0,6 

 
 
0,4 

 
 
10 

Градска магистрала: 
а) светла околност 
б) тъмна околност 

 
1,5 
1,0 

 
0,6 

 
0,4 

 
10 

Градска артерия: 
а) светла околност 
б) тъмна околност 

 
1,0 
0,5 

 
0,6 

 
0,4 

 
10 

Районна артерия: 
а) светла околност 
б) тъмна околност 

 
1,0 
0,5 

 
0,5 

 
0,4 

 
15 

Главна търговска или представи-
телна улица 

 
1,5 

 
0,5 

 
0,4 

 
15 

Събирателна улица 0,5 0,5 0,4 20 

Обслужваща улица 0,25 0,4 0,3 20 

Площади, кръстовища и др. приемат се изискванията за улицата, която се влива в кръсто-
вището, с най-високи показатели . 
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В гр. Перник се очертават следните типове улици според тяхното предназ-

начение и трафик на движение: 

1. Входно-изходни магистрали; 

2. Градски артерии; 

3. Районни артерии; 

4. Главна търговска/представителна улица; 

5. Събирателни улици; 

6. Обслужващи улици; 

7. Площади, кръстовища; 

8. Вътрешноквартални улици. 

Този стандарт е твърде стар и не съответства на класификацията на Евро-

пейския стандарт, който е приет и за Български стандарт –EN БДС 13201 - част 1, 

2, 3, 4). Там класификацията е направена по-детайлно по отношение на характера 

на движението и големината на трафика. 

Таблица (от EN БДС 13201-2 Пътно осветление–част 2 - Изисквания към ос-

ветлението): 

КЛАС на 
улицата 

Яркост на пътното платно при суха настил-
ка 

Повишение 
на праговите 

стойности 

Осветеност 
на обкръже-

нието 

Lср (cd/m2 ) 
минимум 

Uo минимум U1 минимум TI максимум SR минимум 

ME 1  2 0,4 0,7 10 0,5 

ME 2  1,5 0,4 0,7 10 0,5 

ME 3a   
1 

 
0,4 

0,7  
15 

 
0,5 ME 3b  0,6 

ME 3c  0,5 

ME 4a  0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ME 4b  0,5 

ME 5  0,5 0,35 0,4 15 0,5 

ME 6  0,3 0,35 0,4 15 - 

 
1) Едно допълнително 5% повишение на TI може да бъде допуснато при използва-

не на светлинни източници с малка яркост 

2) Този критерий може да се използва, когато няма транспортни зони, гранични на 

пътното платно, със собствени изисквания 
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Една осветителна уредба, която осветява само транспортното платно е не-

достатъчна за общо ориентиране в транспортното пространство и за доброто виж-

дане на обектите и движещите се по улиците. Изискванията за отношението SR 

между осветеностите на транспортното платно и съседните на него ивици следва 

да се прилага само когато няма транспортни площи (пешеходни зони, алеи за ве-

лосипеди или ивици за паркиране), за които има собствени специални изисквания. 

Всъщност, нормените стойности на БДС и на Стандарта на ЕС се различа-

ват само за улици клас МЕ4а и МЕ4b – по стандарта на ЕС нормената яркост е за-

вишена до 0,75 cd/m2. Също и за клас МЕ6 – вместо 0,25 е предписана яркост 0,3 

cd/m2. Ние ще се придържаме към европейските норми, въпреки че това ще увели-

чи незначително мощността и разхода на енергия при равни други условия. Но то-

ва е важно за безопасността и сигурността на гражданите. 

 

Необходими данни за проектиране на осветлението на една улица са: 

 категорията на улицата (за да се избере експлоатационната яркост, неравно-

мерността-напречна и надлъжна и допустим коефициент на заслепяване TI); 

 широчината на уличното платно; 

 типа на уличната настилка; 

 данни за осветителя – СРК, Рл, к.п.д., IP; 

 междустълбие А [m]; 

 височина на стълба H [m]; 

 дължина на рогатката а [m]; 

 наклон на рогатката, grad; 

 период на почистване на оптичната система; 

 период на комбинирана подмяна на лампите. 

 

Годишни разходи за почистване и подмяна на лампите в зависимост от вре-

мето на подмяна при УОУ изпълнена с качествени осветители с IP6X и натри-

еви лампи високо налягане SON-E (NAV-E) 
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Необходимите ни изходни данни са следните: 

 Цена на групова подмяна на лампи: 8,00 лв; 

 Цена на единична подмяна на лампи: 80,00 лв; 

 Продуктова такса на 1 лампа: 2,00 лв. 

 Цена на натриева лампа 70W: 16,00 лв. 

 Цена на живачна лампа 125W: 8,00 лв. 

 Годишна използваемост на уредбата: 4 000 часа. 

Минималните годишни разходи за обслужване на една точка при уредбата 

изпълнена с НЛВН тип SON-T е при 19 000 часа и възлизат на 9.15 лв. (Резултатът 

е получен при тригодишен срок на почистване).  

В случая на уредба с живачни лампи, минималните годишни разходи за обс-

лужване на точка от уредбата се получават при 10 000 часа работа и възлизат на 

22,24 лв.  

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното освет-

ление: 

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Об-

щините и намаляване на консумацията на електрическа енергия. 

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с бъл-

гарския стандарт за улично осветление БДС 5504-82. 

3. Намаляване на преките разходи на Общините за улично осветление при 

осигурено високо качество на осветлението. 

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства 

повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и 

създаване на комфортна нощна атмосфера. 

Оптимална реконструкция на съществуващи улични осветителни уредби 
 

В известните програмни продукти, използвани за проектиране или за реконс-

трукция на улични осветителни уредби при определяне на годишните разходи, не 

се отчитат експлоатационните показатели на осветителни уредби, а именно: вре-

мето и начина за подмяна на лампите и периодите на почистване на оптичните  



 

     

 

55 

системи. Пренебрегването на тези два фактора, които в следващите години ще 

оказват все по-голямо влияние върху годишните разходи (нарастване на цената на 

електроенергията и нарастване на работната заплата), води до неточно определя-

не на оптималния вариант. През последните години общините започнаха да рекон-

струират УО и в момента няколко десетки общини са в процес на реконструкция, а 

в десетки други общини предстои да се извършва реконструкция. Правилното ре-

шение на общинските администрации за избрания вариант, определя за дълъг пе-

риод от време годишните разходи за улично осветление от една страна, а от друга 

страна доброто качество на уличното осветление осигурява зрителен комфорт и 

създава предпоставки за намаляване на пътно-транспортните произшествия и 

криминалните прояви в тъмната част на денонощието. 

За финансовото обезпечаване на реконструкцията на УОУ общините полу-

чават от специализирани банкови институции дългосрочни (15-20 години) ниско-

лихвени кредити. 

През последните години чувствително се обнови материалната база на УО. 

Появиха се на пазара качествено нови светлинни източници (лампи), подобриха се 

чувствително показателите на уличните осветителни тела (УОТ) и пускорегулира-

щи апарати (ПРА). Новите продукти за улично осветление са с по-добри показате-

ли – к.п.д., светлоразпределение, светлинен добив, степен на защита (IP), срок на 

служба на лампите и ПРА, но имат по-високи цени. 

От особена важност е правилната поддръжка на УО, която гарантира осигу-

ряването на нормените показатели на УО не само при пускането на УОУ, а за це-

лия период на експлоатация. 

Съществуват следните две гранични стратегии при реконструкцията на УОУ: 

 минимални първоначални инвестиции и последващи значителни екс-

плоатационни разходи, 

 значителни първоначални инвестиции и последващи минимални екс-

плоатационни разходи. 

Реалната стратегия за реконструкция се намира между тези две гранични 

стратегии и естествено възниква въпросът как общинските администрации да из-

берат икономически най-изгодната стратегия за реконструкция. 
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Най-често срещаната задача при реконструкцията на улично осветление е 

използвайки съществуващите стълбове и електрически мрежи да се демонтират 

старите УОТ и се монтират нови енергоикономични, и там, където е възможно от 

светлотехническа гледна точка те да се монтират под въздушната мрежа, с оглед 

облекчената бъдеща експлоатация. 

При тези условия може да се дефинира оптимизационна задача за миними-

зиране на разходите при реконструкция на съществуваща УОУ. 

Годишните разходи на уличната осветителна уредба са равни на: 

(0.1) Сгод Сег Сг Сгп   , 

където: 

Сег – са средногодишните разходи за електроенергия за времето на живот на 

уредбата (12-20 год) при средно годишно увеличение на цената на електроенерги-

ята с 6%. 

Сг – годишни разходи за погасяване на главницата и лихвите по кредита. 

Сгп – годишни експлоатационни разходи на УОУ включващи разходите за почист-

ване на оптичната система, разходи за лампи и разходи за подмяна на лампите. 

Законодателството в България не позволява на общините да начисляват 

амортизационни отчисления за осветителните уредби, а тяхното финансиране се 

извършва с целеви заеми. Затова първоначалната инвестиция е оценена с годиш-

ната вноска за изплащане на заема за реконструкция, като е приета лихва от 7%. 

Тъй като масовата практика е този заем да се отпуска с фиксирана лихва и срок за 

погасяване, размерът на годишната вноска за обслужване на заема Сг е величина, 

която отчита изцяло тежестта на първоначалните инвестиции. При покупка на ка-

чествени осветители, които имат дълъг живот, се приема, че първоначалните ин-

вестиции ще се изплатят за по-дълго време, като така се намалява финансовата 

тежест и обратно – евтините осветители ще имат кратък живот и съответно кратко 

време за изплащане. Този начин на отчитане на инвестициите е най-близо до ре-

алната ситуация, в която трябва да работят общините в момента. Получените ре-

зултати са достатъчно общи и остават верни и за частни осветителни уредби (нап-

ример вътрезаводски УОУ и др.), защото се отчитат едновременно размера на ин-

вестицията, лихвения процент и срока за изплащане. 
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Финансово най-изгоден е варианта с осветител 2 и 150 W лампа. Този тип 

осветител принадлежи към високия клас осветители предлагани в момента на па-

зара и има относително висока цена. Конструиран е с алуминиев корпус, който му 

осигурява живот над 20 години. Дългото време на експлоатация намалява годиш-

ните вноски за изплащане на първоначалната инвестиция. Разсейвателят от зака-

лено стъкло осигурява висок к.п.д. и много слабо изразено стареене и пожълтява-

не. За този тип осветители коефициентът на невъзстановяемите загуби може да се 

приеме равен на 0,98.  

Високата степен на защита (IP66) позволява по-рядко почистване, дори при 

силно запрашена околна среда, каквато се наблюдава при всички УОУ работещи в 

градски условия в България. 

Ясно се вижда, че разходите за електроенергия са определящи. Разходите 

за изплащане на първоначалната инвестиция са оценени с годишна вноска за по-

гасяване на заем със 7% лихва за срока на експлоатация на уредбата. Този разход 

не надвишава 20% от общите годишни разходи при никой от вариантите, въпреки 

че са разгледани и едни от най-скъпите осветители на българския пазар. 

Обслужването на осветителите (почистване на оптичните системи и подмяна 

на лампите) също остава под 1/5 от общите годишни разходи, като процентът е по-

висок при по-малките мощности на лампите, защото тогава се налага по-често обс-

лужване. При лампи с мощност 250 W началната яркост е висока, това определя 

ниска стойност на MF, което позволява по-рядко обслужване. Единственото изклю-

чение е осветител 3. Това е осветител от по-нисък клас (пластмасов корпус и от-

ражател, IP 65), който при малка мощност на лампата осигурява много ниска стой-

ност на първоначалната яркост на платното. Това, заедно с интензивното пожълтя-

ване на разсейвателя и стареене на корпуса, изисква много често почистване, при 

това извършвано самостоятелно без едновременна подмяна на лампите, (а от там 

и на много висока цена).  

Тъй като електроенергията участва с повече от 50% в общите годишни раз-

ходи за изплащане и експлоатация на уредбата, намаляването на консумацията е 

най-важният фактор при оптимизиране на реконструкцията на УОУ. Това означава 

използване на осветители с висок к.п.д. и оптимални светлоразпределителни кри-

ви, лампи с максимален светлинен добив и оптимална експлоатация на УОУ. 
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Съгласно новия стандарт за улично осветление експлоатационният фактор 

MF зависи до голяма степен от експлоатационния фактор на осветителното тяло 

Кот, който от своя страна се определя в зависимост от IP, интервала на почистване 

на оптичната система и степента на замърсяване на околната среда. 

Общите изводи, които могат да се направят за уличното осветление на град 

Перник, са: 

1. Уличната осветителната мрежа се поддържа в много добро състояние. 

(Подменени са около 7 500 тела в периода  2002 - 2010 г в град Перник; в 

общината - кметствата все още остават неосветени и неподменени). 

2. Уличното осветление на Община Перник е изпълнено оптимално енерго-

емко и изцяло покрива нормите за осветеност съгласно стандарта на ЕС 

EN БДС 13201 - 2. 

3. Реализираните яркости на основните магистрали (съответно осветенос-

ти) отговарят на изискванията на европейските нормативи. 

4. Малко са улиците и междублоковите пространства , в които липсва ос-

ветление. 

5. Използваните източници на светлина са натриеви лампи с високо наля-

гане (т.е. високоефективни) и луминесцентни лампи с мощност 36 W- 

също с висока ефективност. 

6. Приетата за експлоатация от енергийното предприятие кабелна мрежа в 

по-голямата си част не съответства на съвременните изисквания (наси-

тена с много подземни муфи и пробили негодни токови жила). 

7. Задължителна подмяна  на амортизирана кабелна мрежа  и кабелизация 

на съществуващата въздушна (поне в централната градска част). 

8. Като превантивна мярка всички улични осветителни тела са защитени с 

предпазители до 3.2А със стопяема жичка, а кабелните мрежи с АП , 

оразмерени съобразно токовите натоварвания на съответните клонове. 

9. За по чувствителен ефект за  икономия на ел.енергия е необходимо да 

се помисли в посока доставка на соларни системи с акумулаторен модул 

за УО особено в междублоковите пространства и училищните дворове,  

местността „Кракра”. 
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10. При подмяна на въздушни мрежи от електроснабдителното предприятие 

забравят изтегляне на проводника за улично осветление и се налага вла-

гане на нови средства. 

Предложение за усъвършенствуване на уличното осветление в разчети  по 

разработен проект по ОСЕЕ на Община Перник, в съответствие с приоритетите на 

финансиране на ААМР/ Американска агенция за международно развитие е прило-

жено в Приложение 3. 

 

Състояние и перспектива за мерки за енергоспестяване на  

светофарните уредби 

 

На територията на гр. Перник работят 12 броя светофарни уредби, които са 

със средна консумация 14 752.66 квч и работят средно 16 часа в денонощие, което 

представлява приблизително 34.93 квч консумирана ел. енергия за денонощие. 

Във всички областни градове се подменят старите светофарни секции с 

ел.крушки (2010 г. спира производството на ел. крушки с нажежаема жичка  -

изискване на ЕС) с нови светодиодни, които са 2,5 пъти по-скъпи от ел. крушки, но 

имат следните предимства: 

- 10 години срок на експлоатация без поддръжка (смяна на ел.крушки); 

- 10 пъти по-малък разход на ел.енергия, което позволява тези светофарни 

секции да се изплатят от направените икономии на ел.енергия, като при 

сегашната цена на ел.енергия този срок е три години; 

- Дневната консумация на ел.енергия на светофарните уредби ще падне от 

3600 квч на 360 квч в денонощие, което ще облекчи температурния режим 

на свързващите кабели и светофарни контролери, което ще удължи тех-

ния срок на експлоатация; 

- светодиодните секции излъчват ясно видим сигнал дори и при силно осве-

тяване от преки слънчеви лъчи, което подобрява чувствително видимост-

та от по-големи разстояния, а от тук до намаляване на ПТП и сигурността 

на преминаващите пешеходци. 
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- икономии на горива и намаляване броя на персонала (ел.монтьори), необ-

ходим за ежедневно обхождане на светофарните уредби с цел подмяна на 

ел.крушки. 

От тази година спира производството на ел. крушки с нажежаема жичка в 

страните от Европейския съюз, което ще доведе но невъзможност да се поддържат 

старите светофарни секции, които са с лампи с нажежаема жичка. В момента в гр. 

Перник са в експлоатация 4 светофарни кръстовища със светодиодни секции. Пре-

обладаващата част, приблизително 66 % от светофарните секции са с български и 

са над 35 години експлоатация, (поради което корпусите са деформирани и при 

натиск се пукат поради износеност на пластмасата от която са произведени, а 

цветните им филтри са загубили пропускливост и не позволяват разпознаване на 

светофарните сигнали при слънчева светлина, което от своя страна е предпостав-

ка за ПТП).  

Във връзка с гореизложеното и след съгласуване със специалисти по све-

тофарни уредби се предлага да се започне подмяна на съществуващи светофарни 

секции със светодиодни. Сумата на инвестицията се предвижда да се изплати след 

третата година на експлоатация само от икономия на ел.енергия.  По светофарни-

те уредби има общо 175 секции, които имат нужда от подмяната , за които са необ-

ходими от около 105  031 лв. без ДДС. На 7 броя от кръстовищата има нужда от 

реконструкция и подновяване на каналната мрежа и подмяна на кабели, което е 

свързано със СМР, за които ще са необходими приблизително 200 000 лв. Пред-

вижда се след извършване на гореизложеното средната годишна икономия от 

енергоспестяване да е около 22 000 лв. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

 
Анализ и възможности за  устойчиво използване на  

възобновяеми енергийни източници 
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I. Въведение 

С намаляването на фосилните енергоизточници като въглища, нефт и зе-

мен газ и същевременно глобалното увеличение на енергийно потребление, 

възниква въпросът как ще се осъществява в бъдеще снабдяването с електри-

чество. Ще бъде ли ограничен достъпът до тях, поносима ли ще бъде цената им 

и още колко време можем да си позволим да замърсяваме околната среда чрез 

използването им? 

Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда 

от неизчерпаем за човешките мащаби източник. Естествените енергийни ресур-

си осигуряват около 3 078 пъти повече енергия, отколкото се нуждае човечест-

вото в момента. 

При използването на слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не 

се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на глобалното 

затопляне. Добивът на регенеративна енергия е възможен в много региони в 

Света и е с огромен потенциал за развитие. Този факт е съществен не само за 

околната среда, но и за международната политика, която предоставя възмож-

ности за развитие на отрасъла, като осигурява субсидийни модели и определя 

преференциални цени за изкупуване на енергията от възобновяеми енергийни 

източници. 

В тази инициатива Общините имат ключова роля: чрез мерки за повиша-

ване на енергийната ефективност и засилено използване на възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ), те няма да въздействат допълнително на глобално-

то затопляне. Много малки и големи европейски общини покриват енергийните 

си нужди вече изцяло от възобновяеми енергийни източници, други са на път да 

го постигнат. За целта е нужно да се предостави на общините и тяхното населе-

ние нужната информация за осъществяване на целите.  

Преминаването към възобновяеми енергийни източници въздейства бла-

гоприятно не само на климата, но има и сигурни икономически предимства: то ни 

прави по-независими от внос на енергия и осигурява работни места.  
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При разработването на концепция за енергоснабдяване чрез ВЕИ, Общи-

ната ще се запознае с различните възможности, тяхното приложение на местно 

ниво, обхвата на инвестицията и осигуряване възможности за финансиране. В 

повечето случаи използването на регенеративна енергия в България вече е ико-

номически възможно. За да се улесни намирането на подходящо решение и да 

се даде възможност за въвеждане на нови технологии, в България има различни 

инструменти за подпомагане. 

 

II. Основание за  разработване  

Общинската програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни 

източници е разработена в съответствие с изискванията на чл. 7 от Закона за въ-

зобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата от 14.11.2008  

г., на основание чл.2, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката. Тя е съобразена с об-

щата концепция за развитието на ВЕИ в страната и с набелязаните индикативни 

цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., както 

и с Енергийната стратегия на България до 2020 г. от ноември 2008 г.  

В договора за присъединяване към ЕС, България приема следната инди-

кативна цел: 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия към 

2010 г. да бъде произведено от ВЕИ. На базата на предварителен анализ и ак-

туализирана информация, целта 11% се основава на положително развитие на 

възобновяемите технологии и благоприятни климатични условия. Възможността 

за достигане на тази индикативна цел е до голяма степен зависима от общото 

годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, 

както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху рав-

нището на производство от водни електроцентрали и използването на слънчева 

и вятърна енергия. Към момента в България произведената регенеративна 

енергия е едва 9.1% от общото производство, като 9% от тях са от ВЕЦ. Целта 

за България, предложена от ЕК, е 16% от общото крайно потребление на енер-

гия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми енергийни източници, като 

страната получава най-ниското допълнително увеличение (6,6%), спрямо оста-

налите държави-членки. 
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Националната цел ще бъде постигната чрез увеличаване на производст-

вото на електрическа енергия от ВЕИ, на крайното потребление на енергия от 

ВЕИ за отопление и охлаждане и на използването на биогорива в транспорта. 

От секторните цели, единствено тази за използване на 10% биогорива в транс-

портния сектор е задължителна. Десетпроцентовото потребление на биогорива 

в транспортния сектор е съобразено както с правно-обвързващата цел в новата 

европейска Директива, така и с Националната дългосрочна програма за насър-

чаване на биогоривата в транспортния сектор 2008 г. – 2020 г.1 

Налице са благоприятни възможности за постигане на националната цел 

за ВЕИ чрез използване на наличния потенциал, а именно: 

 Техническият потенциал от биомаса, малки ВЕЦ и вятър за производство на 

електрическа енергия възлиза на 1,4 млн. тне/годишно. Настоящата система за 

насърчаване ще позволи оползотворяването на 40% от общия потенциал. До-

пълнителното насърчаване на развитието на микро и малки ВЕЦ и биомаса и 

запазването на действащите условия за насърчаване на вятърната енергия ще 

създадат възможност за оползотворяването на 80% от общия потенциал, което 

е еквивалентно на 1, 12 млн. тне.; 

 Допълнително, биомасата (слама и дърва) е ресурс, който може да окаже съ-

ществен принос при изпълнението на секторната цел за отопление и охлаждане 

чрез енергия от ВЕИ; 

 Трите ВЕИ, чрез които целта може да бъде изпълнена са: вятър, биомаса и 

ВЕЦ; 

 Най-големият технически потенциал (4,1 млн. тне) е налице във фотоволтаич-

ните инсталации, но същевременно това е и най-скъпият вариант. За да бъде 

оползотворен по-голям процент от потенциала на ресурса, бъдещото насърча-

ване трябва да бъде гъвкаво и съобразявано с въздействието върху ценовите 

нива на електрическата енергия. 

                                                 
1 Енергийна стратегия на България до 2020 г. 
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Най-добър пример за насърчаване постигането на целите, поставени от ЕК е 

Франция, която 2009 г. представи най-атрактивните изкупни цени за Европа: 

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ 

ФРАНЦИЯ 2009 

Фотоволтаични 
инсталации 

Период (г.) Тарифа 
€/kWh 

1.52209 
CAD/kWh 

1.2731 
USD/kWh 

Търговски сгради 20 0.55 0.837 0.700 

Фасадни/покривни 
инсталации 

20 0.6018 0.916 0.766 

Наземни инста-
лации 

20 0.328 0.499 0.417 

Жилищни 
(50% данъчен 
кредит) 

20 0.328 0.499 0.417 

 

С тези атрактивни преференциални цени, засягащи главно частния сектор, 

Франция си е поставила за цел до 2020 г. да преизпълни изискванията на ЕК и да 

постигне 23% дял от цялото си енергопроизводство за възобновяеми енергийни 

източници, като набляга на инвестиции във фотоволтаични инсталации.  

Количествата енергия от ВЕИ за достигане на националната цел през 2020 г. 

зависят основно от постиженията в областта на енергийната ефективност при 

крайното потребление на енергия, при транспортирането/разпределението на 

електрическа и топлинна енергия и при потреблението на електрическа енергия за 

собствените нужди на централите. Същите представляват трите компонента от 

знаменателя на формулата за изчисляване на националната цел. 

 

III. Перспективи   

Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Националния 

план за икономическо развитие на Република България, и Енергийната стратегия на 

страната и са в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни ме-

ханизми. Важен аспект, посочен в нея, е политиката за насърчаване използването на 

ВЕИ. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е 
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средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредни-

те въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произве-

дената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийна-

та независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на 

България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.  

При анализа на възможностите за икономически ефективно използване на 

ВЕИ трябва да се вземе под внимание, че:  

a. Цената на електроенергията продължава да нараства и след присъединя-

ването на България към ЕС, поради следните по-важни причини:  

- нарастване на потреблението на електроенергия, както у нас, така и в ЕС;  

- намаляване на използваемия капацитет на наличните електропроизводствени 

мощности поради амортизацията им;  

- нарастване на дела на електроенергията, произведена от вносни въглища след 

затварянето на 3 и 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД в периода 2007-2010 год.;  

- недостиг на генериращи мощности в периода до 2010 година, поради снемане 

от експлоатация на блокове в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, ТЕЦ “Марица 3” ЕАД и “Бри-

кел” ЕАД;  

- необходимост от инвестиции за рехабилитация на съществуващите енергийни 

електроцентрали на въглища във връзка с повишаването на изискванията за 

опазване на околната среда;  

б. Цената на биомасата, във всичките й разновидности, ще нараства значи-

телно по-бавно от конвенционалните горива и енергии, поради следните причини:  

- биомасата е местен ресурс;  

- някои форми на биомасата, могат да бъдат доставени до потребителя почти на 

цената на транспортните разходи (например отпадъци от дърводобива и дър-

вопреработването);  

- подобряване на стопанисването на земеделските земи и горските масиви;  

- подобряване на транспортната инфраструктура.  
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Таблицата илюстрира възможностите различните видовете ВЕИ да бъ-

дат използвани от крайния потребител на енергия:  

 

ВЕИ Първоначална трансформация 
Продукт, на пазара за крайно 

енергийно потребление 

Биомаса 

Директно, без преработване 

 дървесина  
 битови отпадъци  
 селскостопански отпадъци  
 други  

Преработване 
 брикети  
 пелети  
 други  

Преобразуване в биогорива 

 твърди (дървени въглища)  
 течни (био-етанол, био-

метанол, био-дизел и т.н.)  
 газообразни (био-газ, смети-

щен газ и т.н.)  

Преобразуване във вторични 
енергии 

 електроенергия  
 топлинна енергия  

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ)  електроенергия  

Енергия на вя-
търа 

Преобразуване (Вятърни генера-
тори) 

електроенергия  

Слънчева енер-
гия 

Преобразуване  топлинна енергия  

Преобразуване  електроенергия  

Геотермална 
енергия 

Без преобразуване  топлинна енергия  

Преобразуване  електроенергия  

 

IV. Проблеми и ограничения, идентифицирани в района на  

Община Перник 

 Висока енергоемкост на общинските сгради: Общинският сграден 

фонд се формира от сгради, в които се помещава общинската администрация, об-

служва образованието и здравеопазването. С най-голям дял са общинските сгради 

на образованието – училища и детски градини. Отбелязания ръст на електроенер-

гийната консумация на общинските сгради ще натовари допълнително общинският 

бюджет; 

 Не достатъчно добър достъп до основни услуги за населението: В 

настоящия момент енергийните нужди на повечето сгради, предоставящи основни 

услуги за населението на Община Перник се захранват с конвенционални енергий-

ни източници, което създава определени ограничения за тяхното ефективно изпол-

зване през цялата календарна година; 
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 Липса на диверсификация на енергийните източници, което застра-

шава екологичното равновесие: Използването на изцяло конвенционални източ-

ници на енергия и зависимостта от внос на външни енергийни ресурси са характе-

рен проблем за България като цяло, както и за Община Перник. Районът е с вло-

шено качество на атмосферния въздух, което налага допълнителни мерки за ди-

версификация на енергийните източници и преминаване към алтернативни такива, 

които биха допринесли за постигане на екологично равновесие.   

1. Проучване негативни въздействия  върху околната среда 

В района на град Перник се наблюдава сравнително високо антропогенно 

въздействие предимно върху атмосферата, почвите и растителността, транспорта, 

комунално – битов сектор и др. Основни са промишлени източници на замърсяване 

на околната среда . 

Районът на разположение на ТЕЦ “Република” – гр. Перник се явява една от 

т.н. “горещи екологични точки” в страната. Това се дефинира от редица специфич-

ни орографски и антропогенни фактори – много висока степен на индустриализа-

ция на района, концентрация на населението в най-ниската част на Пернишката 

котловина, подчертано безветрие (над 65% от случаите на наблюдения) и др. Те-

риториалното устройство и стопанската дейност в община Перник са развити под 

въздействието на лимитиращия фактор – Пернишки въглищен басейн. Продуктив-

ните хоризонти на същия са непосредствено около и в очертанията на град Перник, 

където се намират действащите или вече закрити рудници.  

Съществува проблем с капацитетът на шламохранилищата, на които се из-

возват отпадъците от ТЕЦ  „Република". 

2. Възможности за Общината за справяне с проблема 

 Създаване на ''Зелена зона'' около шламохранилищата; 

 Забрана на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци около шламо-

хранилищата и използване на територията за засаждане на различни ви-

дове бързорастящи, непретенциозни за отглеждане и пречистващи 

въздуха дървета. 

V. Съпоставка на целите с поетите от България ангажименти  
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С решаването на конкретни местни проблеми за целевия регион Община 

Перник, реализирането на проекти за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници ще внесат допълнителна стойност към националните усилия 

за изпълнение на международни поети ангажименти от България, заложени в: 

 Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от 

Киото, изискващи намаляване емисиите от парникови газове в периода 2008 – 2012 

г. с 8% от общото количество емисии, спрямо базисната 1988  г.; 

 Директива 2001/77/ЕС – в подкрепа на произведената електроенергия от 

ВЕИ във вътрешния пазар на електроенергия; 

 ’’Европейска стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергия’’; 

 чл. 176 от Договора от Лисабон и Договора за присъединяване на Бълга-

рия към ЕС.  

СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПРОЕКТИ С ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ,  

НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И СЕКТОРНИ ДОКУМЕНТИ 

Съответствие на ниво Европейски Съюз: 

 ’’Стратегически насоки на общността за икономическо, социално и тери-

ториално сближаване, 2007 – 2013’’ и по-конкретно ’’1.1.3. Address Europe’s intensi-

ve use of traditional energy sources“, третираща прекомерното използване на кон-

венционални енергийни източници в Европа. Като ключова насока за действие се 

изтъква по-широкото използване на ВЕИ2. 

 Директива 2001/77/ЕС от 27.09.2001, за насърчаване използването на 

електроенергия от ВЕИ на вътрешния пазар – „DIRECTIVE 2001/77/EC OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL from 27th of September 2001 on 

the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal 

electricity market“ 

 Дял ХХ ’’Енергетика’’, чл. 176А, ал.1а от Договора от Лисабон от 

13.12.2007, предвижда насърчаване на енергийната ефективност и производството 

на енергия от ВЕИ. 

 ’’Европейска стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергия’’, от 

                                                 
2 Източник: Official Journal of the European Union 21.10.2006, p.7 
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08.03.2006 г.  

Съответствие на национално ниво: 

 ’’Национален план за развитие на Република България за периода 2007-

2013 г.’’ и по-конкретно в областта на стратегически интервенции, подточка 5.1.2. 

Иновации; 

 ’’Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

за периода 2005 - 2015 г.’’; 

 ’’Национална програма за реформи 2007 - 2009 г.’’; 

 ’’Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г.’’, Приоритет 

1 – ”Подобряване на базисната инфраструктура” и по-конкретно – ”Инвестиции в 

енергийния сектор за устойчиво развитие”; и Приоритет 2 ”Подкрепа за балансира-

но териториално развитие”; 

 ’’Концепция за енергийна стратегия на България до 2020”, Цел 2.2.2. 

Увеличаване дела на ВЕИ; 

 ”Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на въ-

зобновяемите енергийни източници 2005 - 2015 г.” 

Съответствие на ниво регион: 

 ”Стратегия за развитие на Област Перник за периода 2005-2015 г.”,– По-

вишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез ефективно и рационално 

използване на наличните природни ресурси и дадености, опита и традициите на 

населението и въвеждането на иновационни практики. Приоритет - Мярка: Разра-

ботване на програми за възстановяване и поддържане на територии с екологични 

проблеми, както и за намаляване на вредните емисии във въздуха.  

Съответствие на ниво Община: 

 ”План за развитие на Община Перник 2007-2013 г.”  

 

1. Национални цели  

Националните цели са свързани с усилията в посока на надеждно и съобра-

зено с изискванията на околната среда енергоснабдяване, към увеличаване дела 

на произведената от възобновяеми енергийни източници енергия, което от своя 
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страна ще доведе до:  

 намаляване вноса на горива;  

 сигурност на енергоснабдяването;  

 подобряване условията на околната среда съгласно поетите от 

Р.България ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газо-

ве с 8% от общото количество емисии, емитирани през базисната 1988 г. 

за периода 2008–2012 г.;  

 повишаване на трудовата заетост;  

 повишаване конкурентоспособността на българската икономика.  

За развитието на нови и възобновяеми енергийни източници трябва да бъде 

проведена целенасочена политика, предвид това, че материята е нова за енерге-

тиката у нас.  

По експертна оценка в перспектива до 2020 година практически достъпният 

потенциал на възобновяеми енергийни източници може да покрие до 10% от общия 

горивноенергиен баланс на страната. 

 

2. Регионални цели  

Целите на общинската програма за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат 

с целите на националната програма:  

 Намаляване енергоемкостта на Брутния Вътрешен Продукт;  

 Намаляване енергийната зависимост на Общината;  

 Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата; 

 Подобряване стандарта на живот;  

 Постигане на устойчиво енергийно развитие;  

 Създаване на нови работни места;  

 Оползотворяване на местни ВЕИ;  

 Стимулиране действителния старт на ВЕИ към мащабно пазарно проник-

ване. 

 
VI. Потенциал за използването на възобновяеми енергийни източници  
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1.  Биомаса  

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потен-

циал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национа-

лен приоритет, което налага разработването на цялостна програма за икономичес-

ки ефективно и екологически целесъобразно използване на биомасата. Нараства-

нето на употребата на биомасата, във всичките й форми и разновидности, трябва 

да става със скорост по-висока от нарастването на БВП.  

Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване 

на пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва 

върху планетата. Терминът „биомаса” означава органична материя с растителен 

или животински произход. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен 

мащаб. За добиването й не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дър-

весният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е 

най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за 

околната среда с тази за собствения им комфорт. 

 

Възможности за добив на биомаса в Община Перник. 

№  ФИРМА 
Количество генери-
ран отпадък /тона/ 

год. 

1  Растителни отпадъци Стройинженеринг-94 ЕООД 161257 

2  Растителни отпадъци Стройинженеринг-94 ЕООД 4447 

3  Растителни отпадъци Озеленяване и паркоустройство 1980 

4  Растителни отпадъци ЕТ Рали Младенов 462 

5  Растителни отпадъци Флорс ЕООД 1412 

6  Растителни отпадъци ЕТ Снежана Наумова 2258 

7  Растителни отпадъци  Инфракоректстрой ЕООД 439 

8  Растителни отпадъци СК-13 7 

9  Растителни отпадъци Камуналстрой ЕООД 3340 

10  Растителни отпадъци Крис-Снежана Василева 12 

11 Растителни отпадъци МБАЛ Р.Ангелова 40 

12 Растителни отпадъци Кметство Изток 142 

13  Стройма фаворит АД 85 

14 Растителни отпадъци СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-94 ЕООД 1036 

15 Растителни отпадъци ПАЛЕТС ЕООД 2290 

16 Растителни отпадъци ФАГУС ООД 192 

17 Растителни отпадъци ДЛВ ЕООД 10500  

 

Община Перник е запозната с възможностите за експлоатация на собствена 
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инсталация за биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, добит от 

санирането на общинските гори. Градовете и общините имат най-голям принос в 

изграждането на съоръженията за добив на енергия от биомаса в рамките на про-

цедурата за издаване на разрешителни.  

За да бъде транспортирана произведената енергия до потребителите е нуж-

но да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия. 
 

 

Рентабилността зависи от наличието на суровина 

 

До каква степен е рентабилно използването на биомаса 

на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали 

суровините са в достатъчно количество и ценово достъп-

ни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат 

да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната 

индустрия.  

 

 
 

Въпроси и изисквания за инсталация за 

биомаса 

За да бъдат достатъчно рентабилни 

проектите за биомаса, са важни преди 

всичко следните въпроси: 

 Има ли в околността достатъчно твърда 

биомаса и предимно дървен отпадъчен 

материал? 

 Кой ще бъде доставчика на оборудване-

то? 

 Годно ли е местоположението по отно-

шение на инфраструктурата за редовни-

те доставки? 

 Ще натовари ли доставката на суровината трафика в населеното място и ще 
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бъде ли пречка за жителите? 

 Има ли изградена топло преносна мрежа и има ли достатъчно запитвания за 

присъединяване към нея? 

За момента Общината не възнамерява да инвестира в изграждането на инс-

талации за добив на електро- или топлинна енергия от биомаса, но при подобна 

възможност ще се заеме с подробно проучване за възможностите за изграждане на 

такива мощности.  

 

2. Водна енергия  

Водните ресурси на територията на община Перник се формират от оттока 

на повърхностните и подземните водоизточници. Тяхното опазване, рационално 

използване и управление е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на 

общината.  

България е сред най-бедните на водни ресурси страни в Европа. Наличното 

средногодишно водно количество на жител за страната е 2500 m3.  

През последните 10-15 години поради засушаването се забелязва тенден-

ция за намаляване оттока на водите. Наличните водни ресурси са неравномерно 

разпределени върху територията на страната. Неравномерност се наблюдава как-

то в сезонен, така и в годишен аспект. Тази тревожна тенденция е характерна и за 

община Перник. 

Река Струма определя състоянието на повърхностните води в района на 

град Перник. Тя е основен източник за питейно и промишлено водоснабдяване на 

града. В същото време е и водоприемник на всички отпадни води на "Стомана" АД, 

ТЕЦ Република и др. Оттокът на река Струма е регулиран чрез два язовира - Сту-

дена и Пчелина. Язовир Студена служи за осигуряване на общото водопотребле-

ние на Перник и за напояването на района. Язовир Пчелина е вторичен утайник на 

река Струма. Подземните води на района на Перник имат преобладаващо дъждов-

но-снежно подхранване. В района има два основни минерални водоизточника - в 

кв. "Бяла вода" и експлоатационни в село Рударци. Минералната вода в село Ру-

дарци се използва за балнеопрофилактика и се продава като трапезна вода. 

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически цен-
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трали и високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много об-

щини в България. 

 
Въпроси и изисквания за ВЕЦ 
 
Подходящо ли е използването на водна енергия на територията на дадено 

населено място, зависи от географските дадености. Следните въпроси 

могат да бъдат полезни при оценката: 

 
   Има ли налични течащи води? 

    Какъв пад, каква скорост и количество има 

водния басейн? 

    Съществуват ли в Общината вече изградени 

водни инсталации? 

    Каква е екологичната оценка   на водите? 

    От какви видове животни и растения се оби-

тават?  

 

    От какъв вид е водният ба-

сейн? Използва ли се за развъд-

ник? 

    Повлиян ли е от трафик на 

плавателни съдове, добив на пи-

тейна вода или друг вид експлоа-

тация? 

 

Извършено е щателно обс-

ледване на водния потенциал в района на Община Перник и е възможно да бъде 

изградена малка водно електрическа централа с мощност от 50 kW до няколко MW. 

За целта са достатъчни малки речни течения със сравнително ниска скорост на 

течение.  
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3. Вятърна енергия  

 

 

 

Въпроси и изисквания 
 

Целесъобразна опция ли е вятърната енергия на местно ниво, зависи пре-

димно от географските и климатичните дадености. Преди всичко трябва да се за-

дадат следните въпроси: 

 Какъв е вятърният потенциал на различни височини на потенциални-

те места за изграждане на подходящи за целта мощности? При това иг-

раят важна роля топографските условия.  

 Хълмисти ли са общинските площи? Има ли по-високи възвишения, 

означава че има добри условия за добив на енергия.  

 

Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над 

земната повърхност. Измерва се във Вт/кв.м. от земната повърхност.  
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Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на 

вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програма-

та са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа 

оценка на ВЕИ в България” на програма PHARE, 1997 година, получени от Институ-

та по метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в Бълга-

рия, регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 

30 години и са от общ характер. На тази база е извършено райониране на страната 

по ветрови потенциал.  

 

Картосхема на ветровия потенциал в България  

 

Плътността на енергията на вятъра е пропорционална на третия момент от 

статистическото разпределение и плътността на въздуха. Намаляването на плът-

ността на въздуха с надморската височина изисква средната скорост на вятъра да 

се увеличи с около 3 % на 1000 м за определяне на същата енергийна плътност. 

Територията на Община Перник попада в зона А, която е с малък ветроенер-

гиен потенциал. 



 

     

 

78 

 Средният ветроенергиен поток за територията на Община Перник, която 

е на 751 м надморска височина, във (W/m2): 

 На височина 10 м над повърхността -  107 W/m2; 

 На височина 25 м над повърхността –  156 W/m2; 

 На височина 50 м над повърхността –  201 W/m2; 

 На височина 100 м над повърхността –  255 W/m2; 

 Ветрови потенциал по сезони в проценти от средногодишния: 

 Зима –  41%; 

 Пролет –  29%; 

 Лято –  15%; 

 Есен –  15%. 

 Продължителността на вятъра със скорост над 2 m/s през зимата и про-

летта за Зона А  е около 2 000 часа.  

 Полезен ветрови потенциал, като процент от общия потенциал при раз-

лична скорост на вятъра: 

 95% при скорост на вятъра 3,5 –  4,0m/s; 

 90% при скорост на вятъра 4,5 –  4,0m/s; 

 86% при скорост на вятъра 5,5 –  4,0m/s; 

 43% при скорост на вятъра 3,5 –  7,5m/s; 

 52% при скорост на вятъра 4,5 –  11,5m/s; 

 58% при скорост на вятъра 5,5 –  11,5m/s; 

Ветровият потенциал в страната е определен на база измервания на висо-

чина 10 m от земната повърхност. 

Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките 

са, че около 1400 km2 площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, коя-

то всъщност е праг за икономическа целесъобразност на проект за ветрова енер-

гия. За Община Перник тя е около 4 m/s. Следователно зоните, където е най-

удачно разработването на подобни проекти в България са само някои райони в 

планинските области и северното крайбрежие. 
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Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след от-

читането на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експло-

атация на ветрови съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни 

бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на енергийния 

ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особе-

ности на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на 

ветрогенераторни мощности. Основен недостатък е също пиковото производство 

на енергия от вятърни генератори около 4 часа сутринта, когато консумацията е 

най-малка. 

След подробно обследване на потенциала на вятърната енергия на терито-

рията на Община Перник, беше установено, че подобна инвестиция не би била це-

лесъобразна, поради което Общината ще се ориентира към друг възобновяем 

енергиен източник.  

 

4. Геотермална енергия  

В България за геотермални се смятат всички минерални води с температура 

над 200°С. Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енер-

гия, което може да бъде усвоено в даден температурен интервал. Характерно за 

водите у нас е, че те са хипертермални с температури до 1000°С.  

В района има два основни минерални водоизточника - в кв. "Бяла вода" (с 

дебит 3.3 л/сек, температура 27°С и експлоатационни запаси нанаходището 104 

хил. куб. м) и в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, темпеатура 28°С и експлоатационни 

запаси 33 хил. куб. м). Минералната вода при с. Рударци се използва за балнеоп-

рофилактични цели и се продава като трапезна вода в страната и в чужбина. нахо-

дището 104 хил. куб. м) и в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, температура 28°С и екс-

плоатационни запаси 33 хил. куб. м). Минералната вода при с. Рударци се използва 

за балнеопрофилактични цели и се продава като трапезна вода в страната и в 

чужбина. 

Не се предвиждат общински инвестиции за изграждане на мощности за гео-

термална енергия.  
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5. Слънчева енергия  

Една от най-добре разработените и с доказан потенциал и бъдеще е слън-

чевата енергия. Още през март 2007 г. Европейският съвет постави като цел до 

2020 г. 20% от енергията в ЕС да идва от възобновяеми източници. През измина-

лите оттогава вече повече от две години основният въпрос постепенно се промени 

от: ’’Какво могат да допринесат възобновяемите източници за европейската енер-

гетика?’’, във: ’’Как може да бъде реализиран ръст на производството на енергия от 

възобновяеми източници?’’ 

За щастие слънчевите ресурси в Европа са изобилни и не могат да бъдат 

монополизирани, затова усилията трябва да бъдат насочени в тази посока, казват 

експерти. 

Ръстът вече е факт - през 2007 г. фотоволтаичната индустрия е нараснала с 

над 60% и е достигнала общ обем в световен мащаб от 4 GWp, а приходите в сек-

тора са възлизали на над 14 млрд. евро. Средният годишен растеж за последните 

5 години е около 40%. Експерти предричат, че до 2010 г. пазарният дял ще бъде 

около 40 млрд. Евро, въпреки кризата и леко свитите инвестиции в сектора. 

Да се говори за общи цели в ЕС за фотоволтаичната индустрия обаче е 

трудно, тъй като потенциалът на Юга е далеч по-голям от този на Севера. Именно 

от тази гледна точка ЕК дава право на страните да изберат вида възобновяеми 

източници, върху които ще наблегнат. Все пак налице са и кумулативни цели - до 

2010 г. капацитетът на фотоволтаичните системи в ЕС трябва да бъде около 3000 

MW, или стократно нарастване спрямо 1995 г., като те ще трябва да генерират 

между 2.4 и 3.5 TWh в зависимост от климатичните условия. 
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Въпроси и изисквания за ФВЕЦ 

За възможностите за използване на 

слънчевата енергия съответстват 

следните въпроси: 

 Колко е висока слънчевата радиация? 

 На какво количество генерирана енергия 

може да се разчита на местно ниво? 

 Разполага ли Общината с покривни прос-

транства с изглед на югоизток или югоза-

пад? 

 Разполага ли Общината с подходящи 

свободни площи? 

 Подходящи ли са покривните пространс-

тва за използване на слънчева енергия 

според статическите си дадености? 

 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 

количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадра-

тен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски 

ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 

kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от 

повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия, от 

произвежданата в момента.  

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането 

на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси 

на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски осо-

бености на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на 

слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни 

обекти и др.  

Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия 
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в Общината не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в срав-

нение с нагряването на вода чрез електричество.  

Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително нама-

лено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във 

възстановени (ремонтирани), така и в новопостроени сгради.  

Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти 

- детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за сушене 

на дървен материал и селскостопански продукти, могат да намерят голямо прило-

жение в програмите за използването на ВЕИ.  

Разположението на региона в географско отношение /зона І/ осигурява зна-

чителна амплитуда на слънчевата радиация. 

 

5.1. Климатични дадености за Община Перник 
 Годишно разпределение на слънчевата радиация: 

 

Карта на годишното разпределение на слънчевата радиация, получена от оп-

тимално наклонени ФВ модули  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Средна годишна температура ºС и радиация Wh/m2: 
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MONTH  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  

Radiation 
(Wh/m2)  

1.468  2.020  2.890  4.258  4.947  5.472  5.699  5.216  4.112  2.715  1.569  1.1173  

Daily average 
temperature 

(ºC)  
1,8  4,0  7,2  12,3  17,8  21,9  24,3  23,8  18,8  13,9  8,2  3,1  

 
 Хоризонтална радиация:  

 
42.600 N, 23.033 E 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 Средна 24 ч. температура: 

 

42.600 N, 23.033 E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Годишно слънцестоене: 
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42.600 N, 23.033 E, 756 m – надморска височина 
 
 

 Средно количество на дневната радиация: 12,49 MJ/m
2
/ден 

 Средна температура: 13,1 ºC 

5.2. Рискове за Общината 
 

Климатичните дадености за Община Перник са благоприятни за всички ви-

дове фотоволтаични инсталации.  

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от 

слънчевата радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и 

е на път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли. 

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производс-

тво и продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация 

съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, от дру-

га, не е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето 

през следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с 

точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на 

една фотоволтаична инсталация.  
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Минимизирането на риска се постига посредством: 

 използване на подходяща технология, 

 използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на фото-

волтаичния генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава 

конструкция е оразмерена така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 

до 1.2 m над терена, което не позволява натрупване на сняг върху тях. 

При всички случаи конструкцията трябва да притежава сертификат за 

статика; 

 монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощ-

ността на инсталацията, местните климатични условия и вида на терена; 

 изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация 

и интернет връзка за бързо предаване на информация за възникнали ин-

циденти и дефекти в работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ). 

Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съглас-

но данните на фирмата доставчик  за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна 

експлоатация ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 

80%. За останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, 

за носещите конструкции е 25 години. 

Икономическият живот представлява периода, в който проектът носи печал-

ба заложена в предложението за инвестиране. 

Изграждането на общинска фотоволтаична инсталация ще даде възможност 

на Община Перник да покрие енергийните нужди на част от сградите общинска 

собственост. Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енер-

гия ще позволи намаляването на зависимостта от конвенционални енергийни ре-

сурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Това 

ще позволи пренасочване на ресурси за решаване на други обществено значими 

проблеми.  
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Освен икономически ползи, подобна инвестиция ще има и значителен соци-

ален ефект. Изграждането на собствени мощности за добив на енергия от слънче-

вата радиация, ще позволи максимално ефективното използване на сградите об-

щинска собственост през всички месеци от годината, което ще подобри достъпа на 

населението до културни, социални и административни услуги.  

Пряка е и връзката между изграждането на собствена фотоволтаична цент-

рала и опазването на околната среда, като важен ефект от тяхното приложение в 

Община Перник е намаляването на емисиите и на парните газове в атмосферата.  

 

5.3. Финансиране 

В зависимост от формата на енергия, техническите характеристики на инс-

талацията и големината й, инвестиционните разходи за съоръжения за регенера-

тивна енергия варират между няколко хиляди до няколко милиона евро. Общината 

няма нужда да бъде финансово силна, за да използва възобновяеми енергии, тъй 

като за въвеждането в експлоатация и финансирането има множество други въз-

можности. 

Осигуряването на заемен капитал може да стане през различни финансови 

институции. 

За реализиране на евентуални бъдещи проекти за устойчиво използване на 

възобновяеми енергийни източници, могат да бъдат използвани следните източни-

ци на финансиране: 

 републикански бюджет – средствата за изпълнение на целевите го-

дишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат еже-

годно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 

11,ал.1 и ал.2 от ЗЕЕ); 

 общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви прог-

рами за осъществяване на проекти за ВЕИ; 

 заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондо-

ве, търговски дружества), емисии на общински облигационни заеми (цен-

ни книжа), финансов лизинг и др. 
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 продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (из-

ползвайки механизмите  на Протокола от Киото “съвместно изпълнение” 

и “международна търговия с енергии”, както и чрез сключване на т. нар. 

“офсет” сделки); 

 безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и меж-

дународни програми; 

Финансирането (цялостно или частично) на проектите за ВЕИ може да се осъ-

ществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридичес-

кия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект. 

За финансиране на енергийни проекти за енергийно саниране на общински 

сгради с плосък покрив (за тези чиито показатели съответстват на изискванията от 

ФЕЕ) – могат да се заложат мерки за поставяне на соларни панели. 

 

5.4. Проект ENER-SUPPLY „Енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници – Подкрепа на политиките за енергия на мес-
тно ниво” 

 

ENER-SUPPLY е най-новият проект с участието на АЕЕ, насочен към общи-

ните, който стартира от края на 2009. Водещ партньор е Община Потенца, Италия. 

Участват и центрове за изследвания и проучвания, енергийни агенции, университе-

ти и общини от 6 държави-членки на ЕС – Италия, Гърция, Унгария, Словакия, Бъл-

гария, Румъния  и 5 страни, на които предстои присъединяване – Сърбия, Хърва-

тия, Босна иХерцеговина, Бивша Югославска Република Македония и Албания. От 

българска страна, освен АЕЕ, участва и Черноморски Регионален Енергиен Център

 ЕООД.  

Целта на проекта е да подпомогне общините да подобрят използването на 

ВЕИ и внедряването на мерки по ЕЕ, да определят потенциални финансови източ-

ници и да запознаят потенциалните инвеститори с крайните резултати. Целевите 

групи включват и професионални сдружения /на инженери и др./, както и всички 

предприятия с активна дейност в енергийната област.  

Предвидено е създаване на интернет платформа с теми от двете основни 

европейски директиви,  с модели на енергийни бюджети, управление и оптимизи-
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ране на потреблението, определения за най-добро договаряне на енергийни дос-

тавки, предложения за подобряване на EE, резултати от системи за енергиен ме-

ниджмънт. Ще бъдат създадени карти за потенциала на различните ВЕИ, идейни 

проекти за хибридно прилагане на ЕЕ и ВЕИ. В няколко пилотни български общини 

ще бъдат разработени териториални схеми за възможностите за инвестиране в ЕЕ 

и ВЕИ. Ще бъдат проведени „обучение на обучители” и “професионално обучение 

на работното място”. Опитни партньори от страни-членки на ЕС ще предоставят 

законови и технически познания, ще експериментират на място добри практики на 

публични и частни организации в управлението на енергийните ресурси.  

Ще бъдат организирани информационни кампании към ключовите целеви 

групи, енергийни дни и видео състезание. За участниците в проекта ще бъде изда-

ден наръчник. Очакването е резултатите от проекта да продължат да действат и 

след края му в българските общини, благодарение на  въвеждането на концепция-

та за системи с енергиен мениджмънт.  

Проектът е подкрепен чрез фондовете на програмата за Европейско терито-

риално сътрудничество на ЕС 2007-2013 - ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. Финансирането 

на дейностите по проекта е осигурено 85% от ЕФРР за партньорите от страни 

членки на ЕС и от Инструмента за предприсъединителна помощ за шестте парт-

ньора от страни, които все още не са членки на ЕС. Българският национален коор-

динатор е МРРБ. 

Проектът ENER-SUPPLY ще приключи до края на февруари 2012 г.  

 

VII. Заключение 

Алтернативните енергийни източници намаляват зависимостта от конвенци-

онални енергийни доставки. Това повишава сигурността на енергоснабдяването и 

намалява рискът от драстични промени в цените. 

Околната среда, промените в климата и безработицата са социални пробле-

мни зони за много граждани. Позитивните ефекти от използването на регенератив-

на енергия, пряко свързани с тези проекти трябва да бъдат изложени пред общест-

вото. 
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Доказано е, че неосведомеността, породена от липса на информация, води 

до противопоставяне. Когато даден проект не е представен с нужната публичност в 

Общината, това може да доведе до трудности в реализацията му. Прозрачността и 

информацията са база за одобрение на проектирането. За тази цел, когато Общи-

ната използва енергия от ВЕИ, може да послужи за пример на гражданите като ги 

уведомява за функциите и данните от инсталацията чрез информационни табла в 

сградата на Общината или на интернет страницата ѝ. 

Важно е да бъдат представени на гражданите предимствата на планувания 

проект, така че те сами да убедят, че регенеративната енергия ще бъде и в тяхна 

полза.  

Алтернативната енергия е важен градивен елемент за бъдещето. Чрез ин-

телигентно използване на вятър, слънце, вода и биомаса с иновативен енергиен 

мениджмънт могат да бъдат доведени до синхрон екологични и икономически ин-

тереси.  
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РАЗДЕЛ ІV 

 
Финансиране на общински енергийни проекти –  

общи възможности и алтернативи 
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Финансиране на общински енергийни проекти – общи възможности  

и алтернативи 

 

В момента общината не разполага със достатъчно собствени бюджетни фи-

нансови средства за инвестиции в проекти  по ЕЕ. В интерес на общината е да ре-

ализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си 

за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават об-

щинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран  енерги-

ен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи 

ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергий-

ната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да 

се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефек-

тивност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на 

енергоснабдяването и опазването на околната среда. 

За реализиране на проектите, които са включени  в Общинската програма по 

Енергийна Ефективност, може да бъдат използвани следните източници на фи-

нансиране: 

 републикански бюджет – средствата за изпълнение на целевите го-

дишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат ежегодно в ре-

публиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 11,ал.1 и ал.2 от 

ЗЕЕ); 

 общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви прог-

рами за осъществяване на мерки по ЕЕ – при ЕСКО договори от собствен капитал 

на изпълнителя или чрез предоставяне на участие (дял) в него на други инвестито-

ри (търговски дружества, банки) ; 

 заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондо-

ве, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в об-

ластта на енергийната ефективност), емисии на общински облигационни заеми 

(ценни книжа), финансов лизинг и др. 
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 продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (из-

ползвайки механизмите на Протокола от Киото “съвместо изпълнение” и “междуна-

родна търговия с енергии”, както и чрез сключване на т. нар. “офсет” сделки); 

 безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и меж-

дународни програми; 

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна 

Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползва-

нето на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, как-

то и от спецификата на самия проект. 

 

ФИНАНСИРАНЕ  НА  ПРОЕКТИ  ПО  ФОНД  ЕНЕРГИЙНА  ЕФЕКТИВНОСТ 

 

ФЕЕБ е създаден чрез Закона за Енергийна Ефективност, приет от Парла-

мента през месец февруари 2004 г. ФЕЕБ е първоначално капитализиран изцяло с 

грантови средства – основни донори са Международната банка за възстановяване 

и развитие (Световна Банка – с 10 млн. щ.д.), правителството на Австрия – с 1.5 

млн. евро, правителството на България – с 1.5 млн. евро и частни български пред-

приятия. 

Основната цел при създаването на ФЕЕБ е да подпомага енергийно ефек-

тивни инвестиции и да поощрява развитието на пазар на проекти за енергийна 

ефективност в България. През целия си период на съществуване ФЕЕБ ще осъ-

ществява индентификация, разработване и кредитиране на инвестиционни проекти 

за енергийна ефективност, като преимущество ще се дава на проекти, осъществя-

вани от български частни предприятия и общини. 

Основен принцип в управлението на ФЕЕБ е публично-частно-партньорство. 

Фондът следва ред и правила, изцяло одобрени от българското правителство, но 

представлява независимо юридическо лице, отделно от държавните институции. 

Фондът е ориентиран към печалба и ще функционира като корпоративна структура. 

Фондът се управлява от Фонд мениджър – консорциум от частни фирми, избрани 
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чрез тръжна процедура на Световна Банка. Фонд мениджърът е съставен от канад-

ския консултант в областта на енергийната ефективност Еконолер, българската  

Фондация Център за енергийна ефективност Енефект и финансовата институция 

Елана Холдинг. Докато Фонд мениджърът е изцяло отговорен за оперативното уп-

равление на финансите на Фонда, стратегическите решения относно развитието на 

ФЕЕБ се вземат от управителен съвет, който е съставен от представители на до-

норите на ФЕЕБ.  

ЦЕЛИ НА ФЕЕБ 

ФЕЕБ има съвместна функция на банка, инструмент за предоставяне на га-

ранции по кредити и център за предоставяне на консултации. ФЕЕБ подпомага 

технически българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на енергийно 

ефективни инвестиционни проекти, след което подпомага тяхното финансиране.  

Фондът предлага следните финансови продукти: 

 Частични гаранции по кредити: предлага финансови гаранции до 500 000 щатс-

ки долара на проект към търговски банки, отпускащи кредити на изпълнители на 

енергийно ефективни проекти.  

 Заемно финансиране: предлага кредити на енергийно ефективни проекти, чиято 

стойност варира между 30 000 лева и 3 000 000 лева / 19 000 долара – 

1 900 000 долара на по-ниски от пазарните, но търговско ориентирани лихвени 

нива. 

ПЪРВОНАЧАЛНА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ФЕЕБ  

Първоначалната капитализация на ФЕЕБ се предоставя от няколко институ-

ционални донора. Глобалният екологичен фонд предоставя 8.5 млн. долара, адми-

нистрирани от МБВР (СБ) като основна част от учредителния капитал на ФЕЕБ, с 

допълнителен грант от 1.5 млн. долара за установяване на Фонда. Правителството 

на България финансира ФЕЕБ с 1.5 млн. евро, а правителството на Австрия съфи-

нансира Фонда също съответно с 1.5 млн. евро. 
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ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ 

Всички инвестиционни проекти за енергийна ефективност, одобрени и под-

помагани от ФЕЕБ, трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Най-малко половината от икономическите ползи от проекта трябва да са от 

доказуемо енергоспестяване; 

 Проектът трябва да внедрява технология за енергоспестяване с доказани 

качества; 

 Стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лв. и 3 000 000 лв.; 

 Дяловото участие на проектния изпълнител трябва да е не по-малко от 10% 

при съвместно кредитиране ФЕЕБ - търговска банка и 25% при самостоя-

телно кредитиране от ФЕЕБ; 

 Проектът трябва да има сравнително кратък срок на възвръщаемост (до пет 

години). 

ТИПОВЕ ПРОЕКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КРЕДИТИРАНЕ ОТ ФЕЕБ   

 Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални 

процеси чрез следните дейности, включващи, но не изчерпващи се с: 

 Покупка на оборудване, машини и инструменти; 

 Техническа помощ и консултации за правилен монтаж/инсталиране на заку-

пеното оборудване; 

 Обучение на служителите за правилно използване на оборудването и но-

вовъведените технологии; 

 Транспортни и логистични услуги. 

 Саниране на сгради във всички сектори, като например индустриални, тър-

говски, многофамилни жилищни, еднофамилни и общински сгради от всички 

йерархични нива; постройки на здравеопазващите институции; училища, 

университети и сгради, предвидени за културна дейност. Санирането трябва 
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да е насочено към повишаване на енергийната ефективност чрез следните дей-

ности, които не изчерпват списъка на възможните: 

 Модернизация на абонатни станции, използващи топлообменни апарати; 

 Топлоизолация, включително монтиране на топлоизолирани врати и прозор-

ци, покривни, тавански и стенни изолации; 

 Слънцезащитна обработка на прозорци и апарати за пасивно оползотворя-

ване на слънчевата енергия; 

 Подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и климатизация чрез 

монтиране на контролни уреди и системи за управление на използването на 

енергията, високоефективни двигатели и уреди за управление на скоростта 

на двигателите; 

 Подобряване на вътрешното и външното осветление чрез замяна на същес-

твуващите осветителни тела с  по-енергоефективни такива, инсталиране на 

автоматични контролни уреди за осветлението (сензори за движение или 

таймери). 

 Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа, включващи, но не 

изчерпващи списъка на възможните подобрения: 

 Нови високоефективни котли и горелки; 

 Система за автоматично управление на котлите; 

 Отделни подгреватели за БГВ, които да се използват през летния сезон; 

 Значителна модернизация на съществуващите котли, целяща повишаване 

на тяхната ефективност; 

 Към котлите - устройства за рекуперация на топлина; 

 Нови топлообменни апарати или съществено обновяване на съществуващите; 

 Нови главни вентили и парни кранове или основен ремонт на съществува-

щите;  
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 Подмяна на топлопреносна тръбна мрежа и радиатори; 

 Ново измервателно оборудване; 

 Термостатни вентили на радиаторите; 

 Изолиране на тръбите от топлопреносната мрежа; 

 Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия 

(когенерация); 

 Високоефективни термопомпи, захранвани с изкопаеми горива или електри-

чество. 

 Саниране на общински съоръжения (улично осветление); 

 Други случаи на крайно потребление на енергия. Изброените по-долу мерки 

не  изчерпват възможните: 

 Контролни системи за управление на енергията; 

 Мерки за корекция на фактора на мощността; 

 Въздушни компресори; 

 Преминаване към различно гориво, с изключение на преминаването към въ-

зобновяеми енергийни източници; 

 Възобновяване производствените мощности на производители на енергос-

пестяващи уреди. 

ТИПОВЕ ПРОЕКТИ, КОИТО НЯМА ДА БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ ОТ ФЕЕБ 

ФЕЕБ не финансира следните типове проекти: 

 Проекти, свързани с използването на възобновяеми енергийни източници; 

 Наемане на сгради и оборудване; 

 Покупка на сгради и земя за производствени и административни нужди; 

 Покупка на транспортни средства, които не са непосредствено свързани с 

технологичния процес;  
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 Заплати на персонала на кредитополучателя; 

 Суровини и горива; 

 Експлоатационни разходи по проекти. 

В допълнение, ФЕЕБ няма право да финансира проекти, попадащи в обхвата на 

Приложение 1 от Закона за опазване на околната среда (“ЗООС”) – т.е. ново строи-

телство.   

 

Процедури  

Детайлно енергийно обследване 

Необходимо условие за успешна кандидатура във фонд "Енергийна ефек-

тивност" е наличието на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен 

анализ и избор на енергоспестяващите мерки.  

 

Основни изисквания към проектите  

Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от фонд 

"Енергийна ефективност" (ФЕЕ), трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Проектът трябва да внедрява утвърдена технология;  

 Стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лева и 3 000 000 лева;  

 Дяловото участие на кредитополучателя трябва да е не по-малко от 10% при 

съвместно кредитиране "ФЕЕ - търговска банка" и 25% при самостоятелно 

кредитиране от ФЕЕ;  

 Проектът трябва да има срок на възвръщаемост до пет години. 
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Общи етапи за кандидатстване  

а. Идентифициране на проект (кредитоискател). 

б. Първоначална оценка за осъществимостта на проекта (при необходимост, ФEE / 

външна консултантска фирма). 

в. Изготвяне на Първоначално предложение за проект (ППП) (кредитоискател). 

г. Подаване на ППП и съпътстваща документация във ФEE (кредитоискател). 

д. Съдействие при изготвянето и подобряване на ППП, както и на съпътстващи до-

кументи (ФEE). 

е. Разглеждане и оценка на проекта (ФEE). 

ж. Формално решение за одобрение на финансирането (ФEE). 

з. Приключване на финансови преговори и отпускане на средствата. 

 

Забележка: Cрокът за разглеждане на предложен проект за кредитиране е 6 сед-

мици при положение, че кредитоискателя успее да представи без забавяне всички 

необходими документи.  

Фонд "Енергийна ефективност" насочва финансовите си средства  

към подпомагане на следните типове инвестиционни проекти: 

 

Саниране на сгради във всички сектори, като например индустриални, търговски, 

многофамилни жилищни, еднофамилни и общински сгради от всички йерархични 

нива; постройки на здравеопазващите институции; училища, университети и сгради 

предвидени за културна дейност. Санирането трябва да е насочено към повиша-

ване на енергийната ефективност, чрез следните дейности: 

 

 Модернизация на абонатни станции, използващи топлообменни апарати;  

 Топлоизолация, включително монтиране на топлоизолирани врати и прозор-

ци, покривни, таванни и стенни изолации;  

 Слънцезащитна обработка на прозорци и апарати за пасивно оползотво-
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ряване на слънчевата енергия;  

 Подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и климатизация чрез 

монтиране на контролни уреди и системи за управление на използването на 

енергията, високоефективни двигатели и уреди за управление на скоростта 

на двигателите;  

 Подобряване на вътрешното и външното осветление чрез замяна на съще-

ствуващите осветителни тела с по-енергоефективни такива, инсталиране на 

автоматични контролни уреди за осветлението (сензори за движение или 

таймери).  

Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа, включващи, 

но не изчерпващи списъка на възможните подобрения:  

 Нови високоефективни котли и горелки;  

 Система за автоматично управление на котлите;  

 Отделни подгреватели за БГВ, които да се използват през летния сезон;  

 Значителна модернизация на съществуващите котли, целяща повишаване 

на тяхната ефективност;  

 Към котлите - устройства за рекуперация на топлина;  

 Нови топлообменни апарати или съществено обновяване на съществуващите;  

 Нови главни вентили и парни кранове или основен ремонт на съществува-

щите;  

 Подмяна на топлопреносна тръбна мрежа и радиатори;  

 Ново измервателно оборудване;  

 Термостатни вентили на радиаторите;  

 Изолиране на тръбите от топлопреносната мрежа;  

 Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия 

(когенерация);  

 Високоефективни термопомпи захранвани с изкопаеми горива или електри-

чество.  
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Улично осветление 

Други случаи на крайно потребление на енергия:  

 Контролни системи за управление на енергията  

 Мерки за корекция на фактора на мощността;  

 Въздушни компресори;  

 Преминаване към различно гориво;  

 Проекти с използване на възобновяеми енергийни източници. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД “КОЗЛОДУЙ” (МФК) 

 

Фондът е създаден за да подпомогне поетите задължения в рамките на по-

литиката на страната за присъединяване към ЕС, касаещи предсрочното извежда-

не от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. Фондът се администрира от 

ЕБВР, като средствата се осигуряват от европейската комисия и от отделни страни 

– донори. 

Една от основните цели на Фонда е намаляване на отрицателните последи-

ци от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. 

Фондът предоставя безвъзмездна помощ за финансиране / кофинансиране на ин-

вестиционни проекти за преструктуриране, подобряване и модернизиране на про-

изводството, преноса и разпределението на енергия, подобряване на ЕЕ. 

Фондът се управлява от Общото събрание на АЕЕ и се подпомага от Изпъл-

нителен комитет за подбора на проектите, контрол по напредъка и резултатите от 

дейността, както и от Управител на Фонда за управляване и предоставяне на суми 

от Фонда и относно договорите за грантове чрез Фонда от името на вносителите. 
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КРЕДИТНИ ЛИНИИ 

 

От съществено значение е използването на международната помощ за Бъл-

гария, предоставяна от ЕБВР и МФК, по кредитната линия за малки инвестиционни 

проекти по ЕЕ (главно в индустрията) с кредитополучатели – стопански субекти с 

мажоритарна частна собственост. 

Открита е кредитна линия на ЕБВР с финансовата подкрепа на МФК, пред-

назначена за ЕЕ проекти в битовия сектор с кредитополучатели – домакинства и 

асоциации на потребители на електрическа и топлинна енергия и природен газ – 

етажна собственост. 

Предвижда се откриването на кредитна линия на ЕИБ с финансовата подк-

репа на МФК, предназначена за финансиране на енергийни проекти и проекти за 

енергийна ефективност в общинския сектор. 

 

БАНКОВИ ЗАЕМИ 

 

За финансовите институции (най-вече за международните финансови инсти-

туции, но и за местните банки), единичните проекти за използване на ВЕИ не пред-

ставляват особен интерес, тъй като размерът на инвестициите не е голям. Това 

налага пакетно предлагане на проектите (обединяване на сходни проекти в прог-

рами), а оттук и взаимодействие на национално ниво между различните областни и 

общински програми. Всяка община може да опише потенциални малки проекти, 

подходящи за пакетно предлагане, съвместно с други общини. За получаване на 

инвестиции е възможно и включването на проекти или малки програми за ЕЕ като 

част от голям инвестиционен проект по ЕЕ, за получаване на добавъчен кредит. 

„Обединена българска банка” АД финансира инвестиционни проекти, свър-

зани с енергийната ефективност, които са с благоприятен ефект върху околната 

среда, по своя Програма за ЕЕ. 

ЕБВР ще финансира с 50 млн. евро малки проекти по ЕЕ (предимно в ин-

дустрията) чрез откриване на кредитна линия в местни банки (ОББ АД, Българска 

пощенска банка АД, Юнионбанк). Заемите по кредитната линия ще бъдат съчетани 
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с безвъзмездна помощ от Международния фонд «Козлодуй» в размер на 10 млн. 

евро, предназначена за финансово структуриране на тези проекти. 

 

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА 

 

За реализирането на целевите годишни програми по ЕЕ от централните ор-

гани на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи , 

се предвиждат целеви субсидии от републиканския бюджет. 

 

СЪВРЕМЕННИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ 

 

В зависимост от спецификата на инвестиционния проект по ЕЕ могат да бъ-

дат използвани и други, новаторски механизми за финансирането им, а именно: 

 Финансиране от трета страна – цялостно или частично финансиране, 

осигурено от предприятие за ЕЕ услуги, осъществяващо най- често проекта «до 

ключ», въз основа на сключен договор с гарантиран резултат; 

 Финансов лизинг – особено подходящ за общински проекти по енергийна 

ефективност; 

 Емисии на общински облигационни заеми; 

 Използване на механизмите на Протокола от Киото – “съвместно изпъл-

нение” или “търговия с емисии”. 

 

Проект „МОДЕЛ” – към Програмата „Интелигентна енергия за Европа”  

 подпомага местните власти от новите страни членки на ЕС да станат мо-

дел за гражданите;  

 подпомага общините при планирането, изпълнението и оценката на дей-

ностите за подобряване на енергийната ефективност в общините с фокус 

върху целия процес на управление;  

 разпространяване на опит и информация сред местните власти в рамките 

на Европейския съюз.  
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ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

 

Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за 

икономически растеж и оттам за повишаването на жизненият стандарт на населе-

нието. Правителството на Р България и местната администрация са отговорни за 

осигуряването на обществени услуги и съоръжения. В процеса на своето икономи-

ческо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в 

областта на публичните услуги и в модернизирането на инфраструктурните обекти 

и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното 

партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване 

на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавния и общинските 

бюджети не разполагат с необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стой-

ност на вложените публични средства. Нуждата от инвестиции за изграждане на 

базисна инфраструктура с цел предоставяне на качествени публични услуги в 

страната налага прилагането на иновационни методи за структуриране и финанси-

ране на инвестиционни проекти.  

 

Развитието на ПЧП в Европа през последните две десетилетия почива на 

следната икономическа логика:  

 Ускореното регионално развитие в Европа съчетано с общия Европейски 

пазар през последните години доведе до необходимост от развитие на 

транспортна, екологична и социална инфраструктура, която да задоволи 

нарасналите потребности;  

 Съчетанието на тези потребности с приетите Европейски директиви в 

сферата на околната среда и транспорта доведе до нужда от големи ин-

вестиции в базисна инфраструктура;  

 Осъзната е възможността за постигане на по-добра стойност на вложе-

ните публични средства чрез използване на ефективността и ефикасно-

стта на частния сектор при предоставяне на публични услуги;  
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 Съществуващи ограничения върху консолидирания бюджет налагани от 

строгата монетарна и фискална политика в Европа;  

 Преориентиране на публичния сектор към получаване на краен резултат 

– услуга, а не придобиване на активи;  

 Възможност за извършване на плащания от публичния сектор след полу-

чаване на желаната от него услуга;  

 Осъществяване на цялостен подход при проектиране, финансиране, 

строителство и експлоатация, като публичния сектор започва да поставя 

акцент върху вложените от него средства през целия проектен цикъл;  

 Предоставяне на възможност за споделяне на рисковете по проектите 

между публичния и частен партньор. 

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране 

можем да обобщим, че ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от 

частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управ-

ление или поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на 

услугите, където частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата 

риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.  

ПЧП е един добър начин да се комбинират предимствата на публичния и 

частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на предоставянето на 

публични услуги и инфраструктурни обекти.  
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТВАНЕ В ОТВОРЕН КОНКУРС ПО ОП „РЕГИОНАЛНО  

РАЗВИТИЕ” 

ВG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефек-

тивност в общинска образователна инфраструктура в градските агломера-

ции” - 2236 

Финансираща програма: ОП "Регионално развитие" 

Вид конкурс: Схема за безвъзмездно финансиране 

Сектор: Регионално развитие  

Териториален обхват: България 

Бенефициенти: 86 общини от градските агломерации  

Бюджет: 78 233 200.00 лв. 

Съфинансиране: Да  

Управляващ орган / Меж-

динно звено: 

Министерство на регионалното развитие и благоус-

тройството 

Език на предложението: български 

Описание на проекта: 

Цели: 

Основна цел:  

• Осигуряване на общинска образователна инфрас-

труктура с високо ниво на енергийна ефективност, 

допринасяща за развитието на устойчиви градски 

ареали 

Специфичницели: 

• Повишаване на енергийната ефективност на об-

щинската образователна инфраструктура в градс-

ките агломерации; 

• Осигуряване използването на ВЕИ в общинска 

образователна инфраструктура 

Дейности: 

Допустими дейности: 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

• Извършване на обследвания за енергопотребле-

ние 
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• Одит на проекта 

• Дейности за разпространение на информация и 

публичност 

Недопустими дейности: 

• Доставка на оборудване/ съоръжения 

• Предварителни разходи за обследване по енер-

гийна ефективност и подготовка на техническа до-

кументация 

• Дейности/интервенции върху инфраструктура, 

различна от общинска и/или държавна недвижима 

собственост 

• Всякакви дейности от търговски характер, генери-

ращи приходи за кандидата 

• Дейности (разходи за дейности), финансирани от 

националния бюджет, други програми на Общност-

та или други донорни програми 

 

Бенефициенти: 

По настоящата схема за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ не се допуска участието 

на партньори 

 

Финансиране: 

Компонент 1 - Общини на 7-те големи града: 35 

294 118 лева 

Компонент 2 - 79 общини в обхвата на градските 

агломерационни ареали: 42 939 082 лева 

Размер на безвъзмездната финансова помощ по 

отделните проекти към настоящата схема: 

Компонент 1: 

• минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ: 500 000 лв. 

• максимален размер на безвъзмездната финансо-

ва помощ: 10 000 000 лв. 

Компонент 2: 

• минимален размер на безвъзмездната финансова 
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помощ: 500 000 лв. 

• максимален размер на безвъзмездната финансо-

ва помощ: 5 000 000 лв. 

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИША-

ВА 85% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНО-

ТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Продължителност на проекта: 

24 месеца 

Допустими разходи: 

• разходи за строителни и монтажни работи 

• разходи за подготовка на строителната площадка 

• разходи, свързани с въвеждането на обекта в екс-

плоатация 

• разходи, свързани със заснемания, идейни, тех-

нически и работни проекти и с оценка на съответст-

вието на проектите 

• разходи, свързани с набавянето на необходими 

разрешителни документи, изискващи се от нацио-

налното законодателство 

• разходи за авторски и строителен надзор 

• разходи, свързани с подготовката на документа-

ция за провеждане на процедура за възлагане на 

обществени поръчки за избор на изпълнители 

• разходи за услуги, които са пряко свързани с про-

екта 

• разходи за независим финансов одит 

• разходи за дейности по информиране и публич-

ност за проекта 

• разходи за възнаграждения на лица, пряко анга-

жирани с дейности по управлението и/или изпълне-

нието на проекта 

• пътни разходи  
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Критерии за оценка: 

1. Оценка на административното съответствие 

2. Оценка на допустимостта 

3. Техническа и финансова оценка  

  

Краен срок за подаване 

на предложенията: 
21 юни 2010 г. 

Място на предаване: 

гр. София, пощ. код 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Ме-

тодий” № 17-19, 

Министерство на регионалното развитие и благоус-

тройството, 

Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие”, 

Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”  

 

Насоките за участие са приложени в Приложение  4. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ПО ОТДЕЛНИ 

ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ: 

 

1. По ОП "Регионално развитие" се разработва проект за кандидатстване, а 

именно: 

„ Технически проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура , гр.Перник”,по схема за предоста-

вяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа 

за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура в градските агломерации”,в рамките на приоритетна ос 1 на 

ОПРР „ Устойчиво и интегрирано градско развитие” за подобекти: 

 

·         1.1 IV. СОУ „Свети Климент Охридски”; 

·         1.2. X. ОУ „Алеко Константинов” и Спортно училище „Олимпиец”; 

·         1.3. ЦДГ N6. 
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Включени са: част ″Архитектура″, част ″Конструкции″, част ″Отопление и вен-

тилация″, част ″Електроснабдяване″’, План безопасност и здраве. 

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГОТОВИ ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ И 

ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДИ ПРИ ДОКА-

ЗАН ЕФЕКТ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ НАД 50%, СРОК НА ОТКУПУВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИЯТА - 5 ГОДИНИ  ОТ ФОНД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 

 

2.1 Административна сграда –пл. ″Св.Иван Рилски″ 1А.; 

2.2 Дентален център.  

В процес на довършване енергийно саниране финансирано от ФЕЕ: 

Административна сграда ул.″Радомир″ 1. 

 

Предложения за финансиране на общински обекти по ФЕЕ - след енергийно 

обследване на сградният фонд по отделни обекти – при доказано енергоспе-

стяване над 50%, срок на откупуване на инвестицията до 5 години. Предложени 

възможности за ЕСКО изпълнение, при което възложителят поставя условие за 

изпълнение с гарантиран резултат. 

 

След обстойно енергийно обследване на сгради – да се направи схема, 

като допълнение към СЕЕ, одобрена от Комисията по ЕЕ в общината – с точ-

ни предложения за възможности за финансиране, в зависимост от резултати-

те от енергийните анализи и енергоспестяващи мерки . 

·         
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РАЗДЕЛ V 

 
Планиране управлението и повишаване обществената  

осведоменост по въпросите на енергийната ефективност 

Отчет, наблюдение и контрол 
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Наблюдението на общинските програми се извършва от общинските съвети 

по ЕЕ. За успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблю-

дава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка 

на постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на програмите за 

ЕЕ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постиг-

нати резултати.  

За целта е необходимо в общинските съвети по ЕЕ да се докладва инфор-

мация относно: 

 оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната ста-

тистическа информация;  

 създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ 

в областта/ общината; 

 резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в областта/ об-

щината. 

За реалното отчитане на дейностите по програмата е необходимо въвежда-

не на процедури, които да позволяват сравняването на стойности и осигуряват 

прозрачност в процеса на изпълнение на програмата, а именно:   

 Ежегодна оценка на резултатите от изпълнението и икономическия ефект на 

програмата по ВЕИ в общината;  

 Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната ста-

тистическа информация.  

За повишаване на обществената осведоменост се предвиждат поетапно се-

минари в община Перник на тема „Изпълнението на Общинска стратегия за енер-

гийна ефективност - реални възможности и перспективи”. 

За изпълнение на всичко гореизложено се предвижда създаване на постоянна 

Комисия по енергийна ефективност към Община Перник, която да анализира всеки 

месец възможностите за изпълнение на отделни раздели по Стратегията за енергийна 

ефективност. Като част от задълженията на тази Комисия е необходимо да се изгради 

информационен масив, който да се актуализира и поддържа в интернет страницата на 

община Перник за всичко касаещо енергийната ефективност в общината. 
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Да бъде създадена Постоянна Комисия за енергийна ефективност съгласно 

изискванията на ЗЕЕ. 

ЗЕЕ задължава органите на държавната власт и на местното самоуправле-

ние да изготвят планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълне-

ние за определен програмен период. Изпълнението на тези планове също се отчи-

та ежегодно в АЕЕ.  

Събраните данни ще бъдат вложени в новата национална информационна 

система, която АЕЕ подготвя, за да отчита и информира обществото за състояние-

то на енергийната ефективност в страната. 

За да улесни т. нар. „задължени лица” по ЗЕЕ – граждани и институции, АЕЕ 

изработи стандартни форми за отчет, които съдържат описание на дейностите и 

мерките за намаляване на енергийното потребление и посочват размера на пос-

тигнатите енергийни спестявания. Формите са утвърдени от изпълнителния дирек-

тор на АЕЕ, в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба № РД-16-

301/20.03.2009 за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за 

набиране и предоставяне на информация. След попълване, те се представят в 

АЕЕ не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съ-

ответните дейности и мерки. 

 

Указанията за попълване на табличната форма за отчет на изпълнение-

то на плановете за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, както и 

табличната форма – отчет за изпълнението му са дадени в Приложение 5.   
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РАЗДЕЛ VІ 
 

Стратегия за поетапно изпълнение на мерки за  

енергийна ефективност на общинските обекти 

Очаквани ефекти 
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ПЛАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ 

Във връзка със задължителната паспортизация на сградният фонд в нашата 

страна, Наредба 16/2008 г. и промените в Закона за енергийна ефективност, е 

необходимо всеки държавен и общински обект да вземе необходимите енергийни 

мерки-енергиен одит и последващи от него мерки.    

При изпълнение на гореизложеното и във връзка със новите промени в Закона за 

енергийна ефективност, Чл.16 , е необходимо първо да се започне с общинските  

обекти с над 1000 м2 РЗП . 

 Общинските сгради са показани в отделни таблици като са отделени: 

1. Списък на сгради , обследвани за енергийна ефективност 

2. Списък на сгради над 1000 м2  и списък на сгради под 1000 м2 

Във връзка с представените таблици и нормативни изисквания е необходимо да се 

започне енергийно обследване както следва: 

1.На приоритетни обекти – да се открие ЗОП за изпълнител на енергийно обслед-

ване по НВМОП. 

2. За всички останали обекти – ЗОП за изпълнител  като предимство се даде на 

обекти над 1000 м2. 

За обектите, които имат енергийни обследвания е необходимо да се прецизират и 

тези, които са със срок на откупуване до 5 години – да се направят постъпки за фи-

нансиране от Фонд Енергийна Ефективност, като  се вземе предвид предимствата 

на ФЕЕ като възможност за мостово финансиране.  

 

Списък на сгради, обследвани за енергийна ефективност 

1. Дентален център – кв. «Димова махала», гр. Перник, 

2. Административна сграда – ул. «Радомир» 1, гр. Перник, 

3. Административна сграда – пл. «Св. Иван Рилски» 1А, гр. Перник. 
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Списък на сгради, общинска собственост 

 над 1000 м2   и под 1000 м2 

№ Вид на общинската сград 
РЗП м. кв. 

Адрес над 
1000 

под 
1000 

1 2 3 4 5 

1 административна сграда- вх.А 11209,42   Перник, пл.Св Иван Рилски" 

2 административна сграда 1680,00   
Перник, ул.Св. Св. Кирил и Ме-
тодий 

3 административна сграда   470,00 Перник, ул. Средец" 

4 административна сграда   670,00 гр. Перник,ул."Радомир" № 1 

5 административна сграда   75,00 
Перник, ул.Св. Св. Кирил и Ме-
тодий 

6 административна сграда-обреден дом   73,90 Перник, ул.Найчо Цанов 

7 административна сграда-кметство   600,00 Батановци 

8 административна сграда- Кметство   95,00 Вискяр 

9 административна сграда-кметство 1596,00   Перник, ул.Благой Гебрев 

10 административна сграда-кметство   150,00 Кралев дол, ул. Отец Паисий 

11 административна сграда-кметство   400,00 Дивотино 

12 административна сграда-кметство   220,00 Радуй 

13 административна сграда   130,00 Селищен дол 

14 административна сграда   860,00 Перник, Калкас 

15 административна сграда 1200,00   Перник, ул.Радомир" 

16 административна сграда   230,00 Расник 

17 административна сграда 1380,00   Рударци 

18 административна сграда   386,00 Студена 

19 дворец на културата 3200,00   Перник, пл."Кракра" 

20 детска градина- № 4 "Чуден свят" 1926,20   Перник, кв."Изток" 

21 детска градина-бивше у-ще   540,00 Боснек 

22 детска градина- №9   984,00 Перник, кв."Димитър Полянов" 

23 детска градина-№ 8   739,00 Перник,ул.Кракра 

24 детска градина 1542,00   Рударци 

25 детска градина- № 12   732,00 Перник 

26 детска градина-№2 "Родолюбче"   280,00 Перник--Градски парк 

27 детска градина   702,00 Перник, ул.Кракра" 

28 детска градина   990,00 Перник, ул.Димитър Благоев" 

29 детска градина- № 14 
3200,00 

  
Перник, кв.Ралица 
ул.Стара Планина" 

30 детска градина-№8   385,25 Перник, кв.Твърди ливади" 

31 детска градина- № 9 1088,00   Перник, кв.Байкушева махала" 

32 детска ясла - № 3 1132,80   Перник, кв.Рудничар" 

33 детска градина 1614,00   Перник, кв.Изток, ул."Лом" 

34 детска градина- № 7 
1410,00 

  
Перник, кв.Ралица 
 ул.Стара Планина" 
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№ Вид на общинската сград 
РЗП м. кв. 

Адрес над 
1000 

под 
1000 

1 2 3 4 5 

35 детска градина- № 14 
  807,00 

Перник, кв.Ралица 
ул.Стара Планина" 

36 детска градина- №3, "пролетен цвят" 1973,00   Перник, кв.Изток 

37 детска градина- № 6 806,10 806,10 Перник, кв.Изток" 

38 детска градина- № 15 1327,00  Перник, кв.Димова махала 

39 детска градина- № 1, "Миньор" 695,00 695,00 Перник, ул."Вардар" 

40 детска градина- № 5 , "Вела Пеева"   810,00 Перник 

41 детска градина-№8 
  22,00 

Перник, кв.Твърди ливади,  
бл. 12 

42 детска градина   434,00 Батановци 

43 детска градина   15,00 Перник  

44 детска ясла №4 1282,00   Перник ул.Нови Пазар 

45 детска ясла№2   581,00 Перник  

46 исторически музей 1720,00   Перник ул.Физкултурна 

47 младежки дом 1550,00   Перник , кв."Изток" 

48 младежки дом 3620,00   Перник,пл."Кракра" 

49 пионерски дом 1616,60   Перник, ул. „Физкултурна" 

50 поликлиника 1100,00   Перник , кв."Изток" 

51 почивна станция 1395,00   Рударци 

52 профилакториум 
74815,00 

  
Перник,кв.Ралица 
ул.Протожерица 

53 ритуална зала   159,80 Перник, ул."Кракра"23 

54 сграда   272,00 Ярджиловци 

55 здр. Служба и детска градинасграда   340,00 Студена, ул" Христо Ботев" 

56 сграда   368,00 Перник, ул. Райко Даскалов 

57 сграда   176,00 Перник, ул. Райко Даскалов 

58 сграда   146,00 Рударци 

59 сграда   370,00 Перник, ул.Брезник 

60 сграда   218,00 Перник, ул.Брезник 

61 сграда   225,00 Перник, ЦГЧ 

62 сграда   350,00 Перник, ЦГЧ 

63 сграда-бивша баня   275,00 Перник, ул.Димитър благоев" 

64 сграда   438,00 Перник, ул. Райко Даскалов 

65 сграда 6150,00   Перник, ул. Радомир" 

66 сграда и терен 1060,00   Перник, ул. Отец Паисий 

67 спортен комплекс-Миньор 2100,00   Перник, кв. Драгановец" 

68 спортен комплекс   760,00 Дивотино 

69 спортен комплекс   440,00 Батановци 

70 спортен комплекс   230,00 Кралев дол 

71 спортна зала-Кракра   630,00 Перник, ул. Кракра 

72 спортна зала-Миньор 17500,00   Перник, кв. Байкушева махала 
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№ Вид на общинската сград 
РЗП м. кв. 

Адрес над 
1000 

под 
1000 

1 2 3 4 5 

73 спортна зала „Металург” 2700,00   Перник 

74 стоматологична поликлиника 8496,00   Перник-кв."Рудничар" 

75 училище-ІV СОУ 1604,00   Перник, кв. В. Левски 

76 училище-ПМГ и Иван Рилски 10480,00   Перник, ул. Струма 

77 училище-др. Петър Берон" 1056,00   Перник, ЦГЧ 

78 училище-"Св.Климент Охридски" 1323,00  Перник, Изток 

79 училище-V-то СОУ 3720,00   Перник, Димова махала 

80 училище-VІ -то СОУ 5876,00   Перник, ул. Кракра 

81 училище-VІІ-мо СОУ 4970,00   Перник, кв. Пригаров район 

82 училище-VІІІ-мо СОУ 4657,00   Перник, кв. Клепало 

83 училище-ІХ-то СОУ 2764,00   Перник, Тв. Ливади 

84 училище - Х-то Оу 10640,00   Перник, Изток 

85 училище-ХІ -то ОУ 4860,00   Перник, Изток 

86 училищеХІІ-то ОУ" В.Левски" 3348,00   Перник, кв. Ралица 

87 
училище- ХІІІ-то ОУ" Св.св.Кирил и Ме-
тодий" 3126,00   Перник, Изток 

88 училищеХ-ІV ОУ "Ив.вазов"   420,00 Перник, кв. Калкас 

89 
училище- ХV-то ОУ" Св.св.Кирил и Мето-
дий" 

1950,00 
  Перник, кв. Бела вода" 

90 училище- ХVІ-тоСОУ" Кирил и Методий" 4734,00   Перник, кв. Църква 

91 училище-І во ОУ 1170,00   Перник, ул.Радомир" 

92 училище-  ОУ" Св.св.Кирил и Методий" 1060,00   Перник, ул."Отец Паисий" 

93 училище   513,00 Голямо Бучино 

94 училище-ОУ "Отец Паисий"   346,00 Кралев дол 

95 училище- 1394,00   Драгичево 

96 училище- ОУ "Климент Охридски4   880,00 Кладница 

97 училище   580,00 Расник 

98 училище- ОУ "Никола Вапцаров"   366 Мещица 

99 училище- "От. Паисий"   837,00 Ярджиловци 

100 училище- ОУ "Христо Ботев"   920,00 Богданов дол 

101 училище- ОУ   790,00 Студена 

102 училище- ОУ 2600,00   Перник, Тева 

103 училище-ХV 1950,00   Перник, кв. Бела вода" 

104 училище-ГПЧ "Симеон Радев" 4596,00   Перник, ул. Благой Гебрев 

105 училище- ТОХ 1020,00   Перник, кв. Христо Смирненски 

106 училище- Техникум по строителство 27816,00   Перник, Изток 

107 училище 6930,00   Батановци 

108 хижа   182,00 Кралев дол 

109 хижа   276,00 Кладница 

110 читалище- Пробуда" 2640,00   Перник, кв. Бела вода" 
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№ Вид на общинската сград 
РЗП м. кв. 

Адрес над 
1000 

под 
1000 

1 2 3 4 5 

111 читалище- Пробуда"   115,00 Богданов дол 

112 читалище-Христо Ботев   486,00 Ярджиловци 

113 читалище-"Наука"   290,00 Черна гора 

114 читалище   145,00 Лесковец 

115 читалище-"Съзнание"   387,50 Перник, ул.Младен Стоянов" 

116 
читалище- "Люлински изгрев", кметство 
здравна служба и поща 1577,40   Голямо Бучино 

117 читалище 3750,00   Дивотино 

118 читалище-"Христо Ботев"   470,00 Люлин 

119 читалище-"П.К.Яворов"с културен дом 1100,00   Мещица 

120 читалище- "Кирил и Методий"   500,00 Вискяр 

121 читалище- "Димитър Полянов"   117,00 Расник 

122 Комлексна сграда и читалище  "Отец 
Паисий"   

657,00 Витановци 

123 Комплексна сграда и читалище   65,00 Зидарци 

124 читалище "Просвета" 2165,00   Перник, кв.Църква, ул.Димитър 
Благоев" 

125 читалище-"Отец Паисий"   119,00 Кралев дол 

126 читалище-"Светлина"   900,00 Студена 

127 читалище- "Трудолюбие"   154,86 Боснек 

128 читалище-"Пробуда" 1100,00   Драгичево 

129 читалище-Васил Левски"   684,00 Рударци 

130 читалище-"Пробуда" 1190,00   Кладница 

131 читалище-"7-ми септември"   92,40 Перник,кв.димова махала" 

132 читалище- "Ралица"   16,12 Перник, ул."Люлин" 

133 читалище-"Рудничар"   196,00 Перник, кв."Рудничар" 

134 читалище-"Искра"   90,00 Перник,ул."Благой Гебрев" 

135 читалище   160,00 Селищен дол 

136 читалище-"Просвета" 2200,00   Батановци 

137 кметство   162,00 Люлин, Райлово 
 

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са 

свързани с подобряване на техническите показатели на ограждащите конструкции 

на обектите - изолация на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на до-

грама. 

Чрез използване на съвременни изолационни материали и дограми, изброе-

ните мерки водят до понижаване на коефициента на топлопреминаване през 

външните ограждащи конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до 

стойности, съобразени с изискванията за енергийна ефективност. 
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Следващите по значимост мерки са подобряване на функционирането на ко-

телни инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна 

на елементи от тях. 

Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване на работата на сград-

ните инсталации за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична 

реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите – отоплителни тела, помпи, 

вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане на автоматика 

и др. 

 

Очаквани ефекти 

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на дей-

ностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико –

икономическа оценка на СТРАТЕГИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /СЕЕ/ НА 

ОБЩИНА ПЕРНИК. 

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на СЕЕ, са следни-

те: 

 икономия на топлинна енергия 

 икономия на електрическа енергия 

 икономия на гориво 

 намалени емисии парникови газове 

 икономия на средства. 

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на отку-

пуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значи-

мост. 

Освен това е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и 

мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и 

електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повиша-

ват, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните 

пазари,поради което срокът на откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с напра-

вените изчисления. Допълнителна предпоставка за намаляване на срока на въз-

връщаемост на инвестициите е и бъдещата възможност за търговия с вредни еми-

сии. 
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Освен горните практически резултати, изпълнението на СЕЕ ще доведе до: 

 опазване на околната среда; 

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси; 

 подобряване на условията и стандарта на живот на хората; 

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта 

на обектите от цените на горива и енергии; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фир-

ми за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места; 

 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-

голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните 

енергоресурси; 

 подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване 

на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите 

задължения от Република България относно: 

- рамковата конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през 

юни 1992 г.  и ратифицирана от България на 16 март 1995 г. 

- протокола  от Киото, ратифициран през 2002 г., съгласно който страната 

ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през пери-

ода 2008-2012 г. с 8 % от общото количество емисии, спрямо базисната 

1988 г. 

 

Състоянието на материалната база на общинските училища и детски гради-

ни в табличен вид са приложени в Приложение 6. 

Списък-предложение за ремонти на общинските училища и детски градини 

са приложени в Приложение 7. 

Списък на сгради общинска собственост – по тип на сградата и цел за енер-

гийни спестявания до 2016 г. са приложени в Приложение 8. 
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Ограждащи конструкции и елементи 
Наименование Площ, Коефициент на топ-

лопреминаване 
Действи-

телен, 

Еталонен m2 W/m2K 
W/m2K Стени Прозорци Покрив Под             Оценка на състоянието:  

2 
Съставен на  

Съставен от 
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Системи за отопление, вентилация, 
охлаждане и гореща вода 

Система 
Енергиен 
източник 

Годишен разход на 
енергия 

Специфи-
чен, 

Общ, 

kWh/m2 kWh 

Отопление 

Вентилация 

Охлаждане  

Гореща вода  
 

   

   

   

   

Отоплителни/охладителни  денградуси                               …. /….                     

Общ годишен специфичен разход на енер-

гия  за отопление и вентилация       kWh/m3DD 

Общ годишен специфичен разход на енер-

гия  за охлаждане        kWh/m3DD 

Оценка на състоянието: 

3
2 

Съставен на  
Съставен от 
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Съставен 
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Енергоспестяващи 
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откупу-

ване,  
год. 

 

Подпис, печат 

Съставен от 

 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ 

Инвести- 
ции,  
лв 

Годишно 
спестена  
енергия,  

 kWh 

Съставен на  

4
2 

ПРЕПОРЪКИ: 

Пакети от мерки 
 
П1………… 
П2………… 

……………. 

Мерки по системите 
 
С1…………. 
С2…………. 
…………….. 
 

Мерки по огр.елементи 
 
В1…………. 
В2…………. 

…………….. 

Спестени 
емисии 

СО2 ,  
t/год. 
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Приложение 2 

  
 
 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ 

ВЪЗДУХ В РАЙОНА НА  

ГРАД ПЕРНИК 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕРКИ РАЗХОДИ ЕФЕКТ НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ 

ОБЩИНА  ПЕРНИК 

Изготвяне на проекти за по-
вишаване енергийната Ефек-
тивност на сградите (според 
проучването) 

според 
проучването 

 Общински бюджет, външно финансиране  

 Реализиране на проектите за 
енергийна ефективност на 
сградите 

според проучва-
нето 

Намаляване на емисиите от бито-
во отопление (по-скоро от ТЕЦ?) 
(по-точна оценка ще бъде добаве-
на след новото моделиране на 
емисиите) 

Общински бюджет, НФООС, външно финан-
сиране (например Програма LIFE на ЕС)  

 Почистване (по предварител-
на програма) 
на основните пътни 
артерии от натрупаната прах 
и поддържането им в добро 
състояние 

 Намаляване на неорганизираните 
прахови емисии от транспортните 
дейности 

Общински бюджет 

 Разширяване и реконструкция 
на тролейбусната мрежа с 
нарастване на тролейбусния 
парк (вкл. модернизация на 
ремонтната база и подновя-
ване на пътната 

1,5 млн. лв. Намаляване на автобусния парк и 
емисиите от дейността му  

Община Перник (Проектът е на етап осигу-
ряване на финансиране) 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕРКИ РАЗХОДИ ЕФЕКТ НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ 

 Преминаване към употреба 
на висококачествени въглища 
за битово 

Според 
оценката 

Ограничаване на емисиите на пра-
хови частици и серен диоксид от 
битовото отопление 

Според избраната схема, например ежегод-
на дотация 

 Проучване на възможностите 
за газификация на районите, 
които не са топлофицирани; 
оценка на разходите 

2000 лв.  Общински бюджет (или заявка за извърш-
ване на проучването от фирмите в бранша 
/със собствени средства/) 

 Изготвяне на проект за гази-
фикация на града 

Според проучва-
нето 

 Средства на фирмите 

 Поетапна газификация на 
града 

Според проучва-
нето 

Прекратяване на емисиите от пра-
хови частици и серен диоксид 

 

 Проучване на възможностите 
за саниране на къщите и дру-
ги мерки, целящи повишаване 
на енергийната им ефектив-
ност 

2500 лв.  Общински бюджет, външно финансиране  
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ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕРКИ РАЗХОДИ ЕФЕКТ НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ 

 Благоустройство (по предва-
рителна програма) на край-
пътните и междублоковите 
пространства 

 Намаляване на неорганизираните 
прахови емисии от транспортните 
дейности 

Общински бюджет, програма ФАР на ЕС  

 Проучване на възможностите 
за газификация на районите, 
които не са топлофицирани; 
оценка на разходите 

5000 лв.  Общински бюджет 

 Изграждане на станции за 
природен газ (високо наляга-
не) 

 Намаляване  на емисиите от пра-
хови частици и азотни оксиди от 
автобусния парк 

Програма ФАР на ЕС, НФООС, общински 
бюджет,  собствени средства на фирмите  

ОБЩИНА ПЕРНИК 

Рекултивация (по предвари-
телен проект) на насипището 
от нискокачествени лигнити, 
затревяване и ограждане на 
рекултивираната територия 

700 000 лв.  Прекратяване на праховите еми-
сии от насипищата 

Собствени средства 

 Проучване на възможните 
схеми за дотиране и доставка 
на въглища с по-добро качес-
тво; оценка на разходите 

2500 лв. Прекратяване на емисиите от пра-
хови частици и серен диоксид 

Общински бюджет, НФООС 

 Провеждане на информаци-
онна кампания сред населе-
нието (във връзка със замя-
ната на въглищата) 

5000 лв.  Общински бюджет, НФООС 
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Приложение 3 

  
 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
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Приложение 4 

  
 
 

 

НАСОКИ ЗА  

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  

ОП ”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВОТО 

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ” 

 
 

НАСОКИ ЗА КАНДИ-
ДАТСТВАНЕ 

 

по схема за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ, чрез открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен 

срок на подаване на предложенията 
 
 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” 

 

Oперация 1.1: „Социална ин-
фраструктура” 

 

Схема             за  предоставяне  на  безвъзмездна    финансова  по-
мощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в общинска образова-

телна инфраструктура в градските агломерации” 
 

Бюджетна линия: 

BG161PO001/1.1-09/2010 

Краен срок за кандидатстване:  
20 май 2010 г.  

 
Код по приоритетна тема: 40, 42, 43, 

75, 77 
Код по форма на финансиране: 0

1 
Код по териториална спецификация: 0

1 
Код по местонахождение: BG - 86 общини в Република България 

 

 

София, фев-
руари 2010 г. 
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Обяснителни бележки 
 

 

Анекс 
 

Документ, модифициращ условията на сключения вече договор. 

 

Безвъзмездна фи-
нансова помощ 

 

Без да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евратом) № 1605/2002 
г., това са средства, предоставени от ОП "Регионално развитие", включи-
телно  съответното национално съфинансиране,  с цел 
изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени 
резултати. 

 

Бенефициент на 
безвъзмездна фи-
нансова помощ 

 

Лицата,  посочени в чл.  2,  ал.  4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г.  - 
публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, 
който отговаря за започването или за започването и изпълнението на 
операциите. В рамките на схемите за помощ по чл. 87 от Договора бене-
фициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отде-
лен проект и получават публична помощ. 

 

Възстановим данък 
добавена стойност 

 

Сумата на платения данък  върху добавената стойност,  която 
регистрираното по реда на Закона за данък върху добавената стойност 
лице има право да приспадне от задълженията си по Закона за данък 
върху  добавената  стойност,  включително  когато,  като  е  имало  това 
право, не го е упражнило по реда на закона. 

 

Договарящ орган 
 

Орган,  който провежда процедури за набиране и  оценка на проектни 
предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ. 

 

Договор за предо-
ставяне на 
безвъзмездна фи-
нансова помощ 

 

Договор, сключен между Ръководителя на Договарящия орган и бенефи-
циент,  за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ 
с цел изпълнение на одобрен проект. 

 

Допустими разходи 
 

Разходите, които могат да бъдат приети като разрешени по един проект. 
 

Кандидат 
 

Водеща организация и/или партньор/и, която/които разработват проектно 
предложение с цел бъдещо изпълнение на одобрения проект. 

 

Компонент 
 

Една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна 
финансова помощ. 

 

Критерии за допустимост 
на кандидатите 

 

Критерии относно кандидатите, които могат да бъдат бенефициенти по 
конкретната безвъзмездна финансова помощ. 

 

Критерии за допустимост 
на проектните дейности 

 

Изисквания, които се отнасят до видовете дейности, предвидени за 
изпълнение в рамките на проектните предложения, които отговарят на 
приоритетите и целите на конкретната безвъзмездна финансова помощ, 
както и на правилата и законодателството в областта на държавните по-
мощи. 

 

Критерии за оценка на 
проектните предложения 

 

Критерии, изготвени и одобрени от Управляващия орган, съобразени с 
критериите  за  подбор  на  проекти  на  ниво  операции,  одобрени  от Ко-
митета за наблюдение по съответната оперативна програма, създаден с 
Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на 
Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна 
рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондо-
ве и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в съответствие с които се 
извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани 
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 
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Недопустими разходи 
 

Разходи, които не могат да бъдат приети като разрешени по проект и не 
могат да бъдат включени в искане за плащане по смисъла на ПМС № 62 
от 21.03.2007 г. 

 

Нередност 
 

Всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на 
действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или 
би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите 
или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването 
или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се 
събират направо от името на Общностите или посредством 
извършването на неоправдан разход. 

 

Одитен орган 
 

Структурата, която е функционално независима от Управляващия орган 
и Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното 
функциониране на системите за управление и контрол. 

 

Оперативна програма 
 

Документ, представен от държава-членка и одобрен от Комисията, който 
определя стратегия за развитие съгласно набор от приоритети, които 
следва да се осъществят с помощта на Структурните фондове и Кохези-
онния фонд. 

 

Операция 
 

Проект или група от проекти, избрани от Управляващия орган на съответ-
ната Оперативна програма или от друго звено под негова отговорност, 
 съгласно  критерии,  определени от Комитета за 
наблюдение, и изпълняван/и от един или повече бенефициенти, с оглед 
постигане целите на Приоритетното направление, в рамките на което се 
изпълнява/т. 

 

Оценителна комисия 
 

Комисия, сформирана от най-малко трима членове с необходимите тех-
нически и административни компетенции с цел да се даде мнение за 
оценка на проектните предложения. 

 

Оценка на админис-
тративното съот-
ветствие 

 

Етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва 
проверка относно формалното представяне на проектното предложение. 

 

Оценка на допустимостта 
 

Етап от оценката на проектното предложение, при който оценяването се 
извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на кандидатите 
и проектните дейности. 

 

Покана за набиране на 
проектни предложения 

 

Обществена покана от страна на Управляващия орган, адресирана към 
ясно дефинирани категории кандидати  (потенциални бенефициенти), с 
цел те да разработят проектни предложения в рамките на специфична 
операция. 

 

Приоритет 
 

Набор от специфични цели в рамките на една оперативна програма, към 
които е насочено изпълнението на конкретни мерки. 

 

Проект 
 

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с пред-
варително определена цел/и, необходими ресурси и времева рамка за 
изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено- измери-
ми резултати. 

 

Проекти, генериращи 
приходи 

 

Всяка дейност, която включва инвестиция в инфраструктура, чието 
използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите или 
всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на 
земя  или  сгради  или  всяко  друго  предоставяне  на  услуги  срещу за-
плащане (чл. 55 от Регламент № 1083/.2006 г.). 

 

Проектно предложение 
 

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнението на определен проект,  включващо  формуляр за 
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 кандидатстване и други придружителни документи. 
 

Публични органи 
 

Бюджетни предприятия съгласно параграф 1, т. 1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за счетоводството. 

 

Сертифициращ орган 
 

Структурата, отговорна за сертифициране на разходите по всяка опера-
тивна програма и за подготвяне и изпращане на ЕК на сертифицирана 
декларация за разходите и искане за плащане по всяка оперативна про-
грама. 

 

Схема за безвъзмездна 
финансова помощ 

 

Това е общоприетото название на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма. В настоящите насоки безвъзмездна финансова по-
мощ и схема за безвъзмездна финансова помощ се използват като сино-
ними. 

 

Техническа и финансова 
оценка 

 

Оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в 
съответствие с критериите за оценка на проектите. 

 

Управляващ орган 
 

Структурата, определена да осъществява функцията по управление на 
оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и 
законосъобразно изпълнение. 
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Списък на съкращенията 
 

 
 

 

АЕЕ 
 

Агенция за енергийна ефективност 
 

ВЕИ 
 

Възобновяеми енергийни източници 
 

ДКЕВР 
 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
 

ЕК 
 

Европейска комисия 
 

ЕО 
 

Европейска общност 
 

ЕС 
 

Европейски съюз 
 

ЕСФ 
 

Европейският социален фонд 
 

ЕФРР 
 

Европейски фонд за регионално развитие 
 

ЗЕЕ 
 

Закон за енергийна ефективност 
 

ЗОП 
 

Закон за обществените поръчки 
 

ЗУТ 
 

Закон за устройство на територията 
 

МОСВ 
 

Министерство на околната среда и водите 
 

МРРБ 
 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

 

НВМОП 
 

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 
 

НСРР 
 

Национална стратегическа референтна рамка 
 

ОЛАФ 
 

Европейска служба за борба с измамите. 
 

ОПРР 
 

Оперативна програма "Регионално развитие" 
 

ПМС 
 

Постановление на Министерски съвет 
 

СМР 
 

Строително-монтажни работи 
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1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
 
1.1. Въведение 

 

Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) представлява единна опе-
ративна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за 
финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. ОПРР е разработена 
в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сбли-
жаване на Общността за периода 2007-2013 година. Също така, ОПРР е в съответствие с 
Националната стратегическа референтна рамка на Република България и с Националната 
програма за реформи. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на 
ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез 
укрепване на растежа, конкурентноспособността и заетостта, социалното включване, както и 
опазване качеството на околната среда. 

 

Оперативна програма „Регионално развитие” за  периода 2007-2013 г. трябва да изпълни 
следните средносрочни цели: 

 
 

Обща цел на програмата 

 Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните 

услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво 
развитие. 

 

Специфични цели на програмата 

 Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо 

урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможности за 
просперитет и развитие. 

 Осигуряване  на  по-добър  достъп  до  пътни, ИКТ  и  енергийни  мрежи  за  изостаналите 
райони. 

 Повишаване  на  регионалния  туристически  потенциал  за  развитие  и  маркетинг  на 

устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока 
добавена стойност. 

 Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и 
ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие. 

 
ОП „Регионално развитие” поставя стратегически акцент върху ограничен брой въпроси в от-
говор на потребността от изпълнение на целите на ЕС за постигане на растеж и трудова зае-
тост в светлината на подновената Лисабонска стратегия, чрез използване на 
инструментите на политиката за сближаване и  Стратегическите  насоки  на  Общността  за 
сближаване 2007–2013 г.. Акцентът се поставя върху избрана комбинация от няколко страте-
гически области, попадащи главно в обхвата на първите основни насоки. 

 

 Стратегията на ОПРР е да се повиши конкурентноспособността и 

привлекателността на регионите и общините и да се намалят различията между и 
особено  в рамките  на  шестте  района  за планиране  на  ниво  NUTS  II  посредством 
подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна 
среда на градските райони и достъпността на селските райони по отношение  на 
пътните, информационните и комуникационни, както и енергийните мрежи. 

 
Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси, както следва: 

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско  развитие 

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност 

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма 
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Приоритетна ос 4: Местно развитие и  сътрудничество 

Приоритетна ос 5: Техническа помощ 
 

 

1.2. Институционална рамка за прилагане на настоящата схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: 

 
Управляващ орган на ОПРР е Главна дирекция  „Програмиране на регионалното развитие” в 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващият орган носи от-
говорност за управлението на ОПРР, съгласно Регламент № 1083/2006 г. 

 

Регионалните отдели на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, разпо-
ложени в центровете на 6-те района за планиране, са звената, които консултират и оказват
 съдействие на потенциалните бенефициенти относно разработването и 
представянето на проектни предложения. 

 

Договарящ орган на ОПРР - Управляващият орган е и Договарящ орган, по смисъла на ПМС 

№ 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз. 

 

Комитет за наблюдение на ОПРР одобрява критериите за избор на операции по ОПРР, 

осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и др. функции, произтичащи от Регла-
мент (ЕС) № 1083/2006 г. и ПМС № 182/21.07.2006 г. 

 

Сертифициращ орган е дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите. 

Съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 г., Сертифициращият орган е отговорен за 
сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите. 

 

Одитен орган е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС към Министъра на финан-
сите. Съгласно чл. 62 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 г., Одитният орган е отговорен за 
извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управле-
ние и контрол на оперативната програма. 

 

Централно координационно звено е структурата, която координира и следи изпълнението 

на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС в страната. Функциите на структурата се изпълняват от дирекции 
„Програмиране  на  средствата  от  ЕС”,  дирекция  „Мониторинг  на  средствата  от  ЕС”  и 
„Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в Министерския съвет. 

 
 
 

1.3. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 
 

Настоящите насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агло-
мерации” са в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско раз-
витие”. 

 

Приоритетна ос 1 попада в обхвата на сферата на действие на ЕФРР, посочена в чл. 3.2 (б) 
от Регламент № 1080/2006 г. 

 

Приоритетната ос цели да подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски 
центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, прихо-
дящите работещи в тях и тяхното превръщане в двигател за повишаване 
конкурентоспособността на регионите. 

 

Приоритетна ос 1 на ОПРР е насочена към подкрепа  на  широк кръг интервенции с цел 
подобряване конкурентноспособността на градовете и градските територии и по-специално, 
осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани по-
между си и предоставящи възможности едни на други и на прилежащите им извънградски 
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територии. В рамките на приоритетната ос е особено важно да се подобри привлекателността 
и конкурентноспособността на градовете с цел осигуряване на адекватно качество на живот и 
достъп  до  основни  услуги,  като  се  има  предвид  и  опазването  на  техния  екологичен по-
тенциал. Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на клю-
човата за градските системи инфраструктура, която ще поддържа градските райони като цен-
трове за сближаване и растеж и също така насочени към практическото изпълнение на Прио-
ритет 4 от НСРР - “Балансирано териториално развитие”. 

 

Развитието на големите градове ще допринесе за нарастването на възможностите им за 
насърчаване развитието на районите, чрез интегриране на заобикалящите ги територии и по- 
слабо   урбанизираните   региони   и   ускоряване   реализацията   на   техния   икономически, 
социален, териториален и екологичен потенциал. В периферните територии, при липса на го-
леми  градове,  ще  е  необходимо  стимулирането  на  средните  и  по-малки  градове  чрез 
целева държавна политика, която да им помогне да  компенсират отсъствието на  големи 
градове чрез собственото си ускорено развитие. Процесите на концентрация на градовете 
трябва де се управляват така, че да се достигнат задоволителни резултати, свързани с 
устройство на територията, обща конкурентноспособност и сближаване на регионите. 

 

Политиката за устойчиво градско развитие би станала по-ефективна, ако се обърне по- сери-
озно внимание на потенциала на градските райони и предизвикателствата, пред които те са 
изправени. Трябва да се следват четири взаимосвързани политики, целящи: 

 

 укрепване  на  икономическия  просперитет  и  пазара  на  труда  и  увеличаване  на 
заетостта в градовете; 

 

 насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване на градските 
райони; 

 

 защита и подобряване на градската среда, в т.ч. управление на енергийните ресурси и 
транспорта с цел постигане на местна и глобална устойчивост; и 

 

 стимулиране на добро градско управление и местно самоуправление чрез 
разработване и изпълнение на стратегически интегрирани планове за градско възста-
новяване и развитие. 

 

Бъдещето  на  градовете  зависи  от  борбата  срещу  нарастващата  бедност,  социалната 
изолация и загубата на определени градски функции. Ще се насърчи възстановяването и 
съживяването на недостатъчно развитите райони и изоставени обекти в градовете и приле-
жащите им територии. Чрез интегриране на градските функции в едно населено място, всички 
жители ще имат подходящ достъп до домовете си, до основни услуги и съоръжения, открити
 пространства, общо и професионално образование и качествено здравно 
обслужване. 

 

По Приоритетна ос 1 (и по-конкретно операция 1.1) всички обновявания и реконструкции на 
сградите ще имат за цел подобряване на енергийната ефективност, в съответствие с Дирек-
тива 2002/91/ЕС и Директива 2006/32/ЕО. Ще се взема предвид използването на алтернатив-
ни и възобновяеми енергийни източници, а в случаите когато се използва централно отопле-
ние – енергийната ефективност ще се разглежда и във връзка с топлоподаването. В обсега на 
предвидените дейности по-голямо внимание ще се обръща на икономията на енергия, енер-
гийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Нещо повече, 
степента на икономия на енергия, енергийна ефикасност и използването на алтернативни и 
възобновяеми енергийни източници ще бъде важен критерий при избора на проекти. 

 

Следователно интервенциите по тази приоритетна ос, свързани с изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност ще съдействат за намаляване на емисиите на парникови газове и за 
постигане на целта на енергийната политика на Европа „Насърчаване на екологичната устой-
чивост и борба с промяната на климата”1. 

 
 

1 
Заключения от срещата на Европейския съвет в Брюксел, 8/ 9 Март 2007 г. 
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1.4. Операция 1.1. „Социална инфраструктура” 
 

Основна цел на операцията е да се осигури подходяща и рентабилна образователна, 
социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на 
населението в градските центрове и техните прилежащи територии. 

 

Осигуряването на устойчиво градско развитие не може да бъде постигнато само чрез инвести-
ции в основната инфраструктура. Това е много по-обширен процес, който включва устойчиво-
то социално развитие – от гледна точка на образователната инфраструктура, чрез реконструк-
ция/реновиране  на  сградите,  внедряване  на  ВЕИ  и  прилагане  на  мерки  за енергийна 
ефективност. 

 

Оптимизацията и модернизацията на образователната инфраструктура ще доведе до пови-
шаване  качеството  на живот и  ще  съдейства  за  подобряване  на  човешкия капитал, об-
разованието и пазара на труда в районите, като така ще допринесе за изпълнение на 
целите от Лисабон. 

 

Намаляването на потреблението на енергия и  ограничаването  на емисиите  на  CO2   чрез 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност е сред основните приоритети на Европейската 
комисия. 

 

Интервенциите по тази операция са важни за повишаване на икономическата и социалната 
интеграция в градските територии, като операцията ще има важен принос за опазване на 
околната среда. Всякакви дейности за ремонт и реконструкция на сградите по тази операция 
ще  имат  за  цел  подобряване  на  енергийната  ефективност,  в  съответствие  с  Директива 
2002/91/ЕО  на  Eвропейския  парламент  и  Съвета  относно  енергийната  ефективност  на 
сградния фонд. 

 

Дейностите за енергийна ефективност целят прилагането на мерки, водещи до намаление на 
енерго-потреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове, както и до 
намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Успоредно с това 
ще се стимулират и дейности за внедряване на други алтернативни източници на енергия. 

 
 
 

2. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 
Основнатацел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 
да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна 
ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. 

 
Конкретни цели: 

 

 Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура 
в градските агломерации; 

 

 Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура; 
 

Предложените проекти трябва да: 
 

 допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в агломерационните ареали; 
 

 подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на 
образователния процес; 

 

 отчитат потребностите на групите в неравностойно положение. 
 

 

Индикатори, посредством които се измерва постигането на целта на настоящата схе-
ма: 

 

 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно; 
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 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура 
(MWh/средногодишно); 

 

 Брой ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура. 
 

 Подобрена образователна инфраструктура – кв.м.РЗП. 
 

 Брой създадени нови работни места. 
 
2.1 Процедура за изпълнение на схемата за безвъзмездна финансова помощ 

 

Процедурата за изпълнение на настоящата схема е в съответствие с ПМС № 121/31.05.2007 
г. за определяне на реда за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ по Оператив-
ните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС: 

 

 с оглед на фазите за кандидатстване – открита процедура – съгл. чл. 12 (1), т.1; 
 

 с оглед начина на подбор на проектите – процедура за подбор на проекти – съгл. чл. 12 

(4), т.1; 
 

 с оглед на сроковете за кандидатстване – процедура с определен срок за 
кандидатстване – съгл. чл. 12 (7) т.1. 

 

 
 
 

3. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 
 

За  целите на настоящата схема  за предоставяне  на  безвъзмездна финансова  помощ са 
въведени следните дефиниции: 

 

 "Строителни  и  монтажни"  са  работите,  чрез  които  строежите  се  изграждат, 

ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. 
 

 "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, 

пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни 
ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. 

 

 "Обновяване" е обновяване на сградите, при което  съотношението, изразено  в 
стойностен  или  количествен  показател, между  обновяването  и  повърхността  на 
сградните ограждащи конструкции и елементи и/или сградните енергийни 
инсталации (отоплителни, вентилационни, климатизационни и др.) е повече от 25 на 
сто,  както  и  в  случаите,  в  които  повече  от 25  на  сто  от  сградната  ограждаща 
конструкция подлежи на обновяване (в общата стойност не се включва цената на 
земята). 

 

 "Реконструкция" на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, 
основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които 
се увеличава носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите. 

 

 "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на 
конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, 
както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени 
материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се 
извършват нови видове  работи, с които се възстановява  експлоатационната  им 
годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация 
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4. ОБЩ  РАЗМЕР  НА  ФИНАНСОВИТЕ  СРЕДСТВА  ПО  НАСТОЯЩАТА  СХЕМА  ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 
Общият размер на средствата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ е както следва: 

 

Бюджетна линия Общ размер на 
схемата (100%) 

Съфинансиране от 
ЕФРР 
(85%) 

Финансов принос 
на кандидата (15%) 

BG161PO001/1.1- 
09/2010 

78 233 200 лева 
 

40 000 000 евро 

66 498 220 лева 
 

34 000 000 евро 

11 734 980 лева 
 

6 000 000 евро 

 
С  оглед  постигане   целите   на   Лайпцигската   харта   за   устойчиви  европейски   градове 
финансовия  ресурс  по  настоящата  схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова 
помощ е разпределен в 2 компонента, както следва: 

 

Индикативна алокация Общ размер на 
схемата (100%) 

Съфинансиране от 
ЕФРР 
(85%) 

Финансов принос 
на кандидатите 

(15 %) 

 

Компонент 1 – 
 
Общини на 7-те големи 
града2 

 

35 294 118 лева 
 

18 045 596 евро 

 

30 000 000 лева 
 

15 338 756 евро 

 

5 294 118 лева 
 

2 706 839 евро 

 

Компонент 2 - 
 
79 общини в обхвата 
на градските агло-

мерационни ареали3 

 

42 939 082 лева 
 

21 954 404 евро 

 

36 498 220 лева 
 

18 661 244 евро 

 

6 440 862 лева 
 

3 293 161 евро 

 

 
Договарящият орган си запазва правото да извърши релокации в предварително обявения 
индикативен бюджет между компонентите в резултат на качеството на постъпилите проектни 
предложения. 

 

Договарящият орган си запазва правото да не разпредели всички налични средства по насто-
ящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при недостатъчен брой ка-
чествени предложения, отговарящи на предварително зададените критерии. 

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схе-
ма: 

 

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат след-
ните размери на минималната и максималната стойност: 

 

Компонент 1: 
 минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв. 

 

 максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 10 000 000 лв. 
 

 
2 

Общините на 7-те големи града, включват общините на градовете София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив 
и Стара Загора. 
3 

79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали, включват останалите общини без общините на 7 те 
големи града изброени в т. 5.2.2.2. 
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Компонент 2: 
 минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв. 

 

 максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 5 000 000 лв. 
 

Оценителната комисия си запазва правото да препоръча намаляване размера на исканата 
безвъзмездна помощ по проектите, ако разходите са неоснователни и/или се считат за преко-
мерни. 

 

 

ВАЖНО!!! 
 

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА 
НАДВИШАВА 85% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В ТАЗИ 
ВРЪЗКА КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 15 % СОБСТВЕН 
ПРИНОС. 

 

 
 

5. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА БЕЗВЪЗДМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 
Тези насоки установяват правилата за представяне, подбор и изпълнение на проектите, фи-
нансирани по открита процедура  за конкурентен подбор на проекти с определен срок на кан-
дидатстване, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на  
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и по Програма ФАР на 
ЕС. 

 

Кандидатстването по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ се осъществява 
въз основа на проектни предложения. 

 

 

5.1 Правила по отношение на проекти, генериращи приходи 
 

За „проекти генериращи приходи” по смисъла на чл. 55 от Регламент на Съвета (ЕО) № 
1083/2006 г. от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1260/1999, стойността на допустимите разходи не следва да надви-
шава   разликата   между   текущата   стойност   на   инвестиционните   разходи   и теку-
щата стойност на нетните приходи от инвестицията за период от 30 години. 

 

Текущата стойност на инвестиционните разходи и текущата стойност на нетните приходи от 
инвестицията се определят като част от финансовия анализ/анализа „разходи-ползи” за всеки 
конкретен проект „генериращ приходи”. За нуждите на изчисляването на генерирането или не-
генерирането на прихода, разходите за подготовка на инвестиционния проект се считат за 
част от инвестиционните разходи. 

 

Когато не е възможно да се оценят предварително, приходите, генерирани в рамките на 5 го-
дини от приключването на проекта, се приспадат от разходите за проекта, които са деклари-
рани към Европейската комисия и следва да се възстановят от Бенефициента. 

 

ВАЖНО! 
 

Безвъзмездната финансова помощ не може да бъде предоставяна за дейности с цел 
или генериращи нетна печалба в резултат на изпълнението на проекта. 

 

Проект, генериращ приходи, е всяка дейност, включваща предоставяне на услуга срещу 
заплащане, или дейност, която  във всеки случай ще позволи на  кандидатстващата 
организация да генерира приходи. 
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Нетна печалба е: 
 

Превишение на текущата стойност на приходите, директно породени от ползвателите 
на проекта, над текущата стойност на оперативните разходи от дейността, изчислени за 
определен референтен период. 

 

 

5.2 Правила за допустимост по настоящата схема 
 

Съществуват три вида критерии за допустимост, отнасящи се до: 

 Допустимост   на кандидатите, т.е. организациите , които биха могли да 
кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (5.2.1), 

 

 Допустимост на дейностите, т.е. проектите, за които може да бъде отпусната 
безвъзмездна финансова помощ (5.2.2), 

 

 Допустимост  на   разходите,  които   се  включват  при   определяне  размера   на 
безвъзмездната финансова помощ (5.2.3). 

 
5.2.1 Допустимост на кандидидатите 

 
5.2.1.1 Изисквания   за  допустимост на кандидата 

 

Допустими кандидати по настоящата схема са: 
 

 86-те общини, изброени т. 5.2.2.2 
 

ВАЖНО! 
 

В случаите, когато кандидат има сключен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на под-
ходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, доприна-
сяща за развитието на устойчиви градски ареали”, компонент 1 
„Образователна инфраструктура” в процес на изпълнение и окончателният 
технически доклад и окончателният финансов отчет за изпълнение на проекта не е 
одобрен от УО на ОПРР, то той не може да кандидатства с проектно предложение по 
настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ. Ако 
кандидатът представи ново проектно предложение, то ще бъде изключено от оценка. 

 

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение по настоящата 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като то може да включва 
изпълнение на дейности в няколко обекта на интервенция. 

 

В случай, че кандидат представи повече от едно проектно предложение по схемата, то 
всички негови предложения ще бъдат изключени от процедурата по оценка. 

 

 
ВАЖНО! 

 

Проект, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по нацио-
нални програми с публично финансиране, не може да бъде едновременно допустим и 
за финансова помощ по настоящата схема за същите дейности. Следователно канди-
дат, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по национални 
програми с публично финансиране, може да кандидатства по настоящата схема за 
безвъзмездна помощ единствено за други, нефинансирани по тези програми, дейно-
сти. 
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Кандидатите трябва: 
 

   да  са  пряко  отговорни  за  подготовката  и  управлението  на  проекта  и  да  не  са 
посредници. 

 

   да   притежават  стабилен  и   достатъчен  финансов  ресурс,   за   да   се   гарантира 
изпълнението на дейностите по проекта; 

 

   да имат опит и да могат да демонстрират своя капацитет за управление на дейности, 
съответстващи на дейностите, за които се кандидатства 

 

ВАЖНО! 
 

По  настоящата  схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  не  се 
допуска участието на партньори. 

 

 
5.2.1.2 Изпълнители от страна на Бенефициента 

 

Бенефициентът  има  право  да  сключва  договори  с  изпълнители  за  осъществяването  на 
дейности  по  проекта.  При  избора  на  изпълнител  Бенефициентът  прилага  Закона  за 
обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му в случаите, когато се явява 
възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Договаря-
щият  орган  ще  осъществява  предварителен,  текущ  и  последващ  контрол  за спазване 
от страна на Бенефициента на процедурите за определяне на изпълнител. При пред-
ставяне на искане от страна на Бенефициента за междинно или окончателно плащане, До-
говарящият орган ще извършва проверка на процедурите за определяне на изпълнител, с 
оглед   признаване   на   разходите   за   съответната   дейност,   възложена   на   изпълнител. 

 
 

5.2.2  Допустими  дейности,  т.е.  допустими  проекти,  за  които  може  да  се 
кандидатства 

 
5.2.2.1 Продължителност: 

 

Планираната продължителност на проекта  не може да надвишава 24 месеца. 
 

ВАЖНО! 
Кандидатът трябва да има предвид и да включи в продължителността на проекта 
необходимото време за подготовка, съгласуване и провеждане на процедури по въз-
лагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, 
извършване на строителство, отчетност и одит, окончателно разплащане към 
изпълнителите и др. 

 
 

5.2.2.2 Териториален обхват 
 

Интервенциите  по  настоящата  схема  трябва  да  се  осъществяват  на  територията  на Ре-
публика България, в рамките на 86 общини от агломерационните ареали4, изброени по- 
долу: 

 

1. Аврен 30. Казанлък 59. Радомир 

2. Айтос 31. Камено 60. Разград 

3. Аксаково 32. Карлово 61. Раковски 
4. Асеновград 33. Карнобат 62. Родопи 
5. Балчик 34. Каспичан 63. Русе 

 
4 

Агломерационни ареали са 36 зони, състоящи се от групи селища и общини с неделими функционални и пътни 
връзки, които са концентрирани около големи или средни градски центрове. 
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6. Белово 35. Костинброд 64. Садово 

7. Белослав 36. Куклен 65. Самоков 

8. Благоевград 37. Кърджали 66. Сандански 
9. Божурище 38. Кюстендил 67. Свищов 
10. Ботевград 39. Ловеч 68. Севлиево 

11. Бургас 40. Лом 69. Септември 
12. Бяла Слатина 41. Лясковец 70. Силистра 
13. Варна 42. Марица 71. Сливен 
14. Велико Търново 43. Мездра 72. Смолян 

15. Велинград 44. Монтана 73. Созопол 
16. Видин 45. Нова Загора 74. Сопот 
17. Враца 46. Нови пазар 75. Стамболийски 

18. Габрово 47. Пазарджик 76. Стара Загора 

19. Горна Оряховица 48. Панагюрище 77. Столична 
20. Гоце Делчев 49. Перник 78. Троян 
21. Девня 50. Петрич 79. Тунджа 
22. Димитровград 51. Пещера 80. Търговище 

23. Добрич – град 52. Плевен 81. Харманли 
24. Добричка 53. Пловдив 82. Хасково 
25. Долна Митрополия 54. Поморие 83. Червен Бряг 
26. Долни Дъбник 55. Попово 84. Чирпан 

27. Дулово 56. Провадия 85. Шумен 
28. Дупница 57. Първомай 86. Ямбол 
29. Елин Пелин 58. Раднево   

 

 

ВАЖНО! 
 

Дейности по проекти извън горепосочените общини не са допустими за финансиране 
по настоящата схема. 

 

 
5.2.2.3  Допустими дейности за финансиране /видове проекти/ по настоящата схема за 

безвъзмездна финансова помощ: 
 

  Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни ин-
ституции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни 
училища,  включително  спортни  салони  (топлоизолация,  подмяна  на  дограма, ло-
кални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, 
газоснабдяване), включващо следните под-дейности: 

 

 подмяна на дограма (прозорци, врати); 
 

 топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, 
покриви и подове; 

 

 основен  ремонт,  модернизация  или  подмяна  на  абонатни  станции/котелни 
стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при 
доказан енергоспестяващ и екологичен ефект, 

 

 изграждане  на  инсталации  за  оползотворяване  на  възобновяеми  енергийни 
източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на 
интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бе-
нефициента в процеса на експлоатация на съоръженията. 

 

 балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация; 
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 ремонт  или  подмяна  на  вътрешна  отоплителна/охладителна/вентилационна 
инсталация; 

 

 монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители; 
 

 въвеждане на енергоспестяващо осветление; 
 

 внедряване  на  автоматизирани  системи  за  управление  и  регулиране  на 
потреблението на топлинна и електрическа енергия. 

 

 газифициране на сградата; 
 

 съпътстващи  строително-монтажни  работи  в  т.ч.  ремонт  или  подмяна  на 
електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл.прилежащото дворно място), 
свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност; 

 

   Извършване на обследвания за енергопотребление. 
 
ВАЖНО! 

 

Проектното предложение следва да включва  всички   енергоспестяващи мерки, 
предписани  в обследването за  енергийна ефективност, в т.ч. мерки за 
оползотворяване  на  възобновяеми  енергийни  източници  (където  са  приложими), 
които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна 
ефективност и имат пряк екологичен ефект. В случай, че някои мерки вече са изпъл-
нени с предишни инициативи и/или проекти, кандидатът следва да докаже това и да 
включи в проектното предложение само мерките, които предстои да бъдат изпълнени 
за достигане на съответствие на сградите, обекти на интервенция, с нормативните 
изисквания за енергийна ефективност. 

 

Всички проекти и дейности, свързани с внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и оползотворяване на ВЕИ, трябва да отговарят и на изискванията на За-
кона за енергийната ефективност, Закона за устройство на територията и на подзако-
новата нормативна база за тяхното прилагане 

 

 
ВАЖНО! 

 

Предимство ще имат проектни предложения за  внедряване на  мерки за  енергийна 
ефективност в общински образователни институции, обслужващи повече от едно 
населени места в рамките на една община, както и проектни предложения, насочени 
към внедряване на ВЕИ. 

 

Предимство ще имат и проектни предложения, които отчитат потребностите на етниче-
ските малцинства, вкл. ромите. 

 

Ще се насърчават проектни предложения, за които след изпълнение на мерките за 
енергийна ефективност, въз основа на техническите параметри от обследването за 
енергийна  ефективност  и  сертификат за  актуално  състояние  на  потреблението  на 
енергия, издаден по реда на чл. 17 от ЗЕЕ към момента на подаване на проектното 
предложение, достигнатият клас на енергийно потребление на обектите на 
интервенция ще отговаря на сертификат за енергийна ефективност с категория „А” 
или „Б”, който се издава по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредба РД-16-1057 от 10.12.2009 г. 
за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и серти-
фициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и катего-
риите сертификати. 

 

 
При  разработването   на  проектното     предложение кандидатите задължително трябва да 
предвидят в изпълнението на проекта дейности за: 
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 Одит на  проекта  –  одитът  на  проекта  трябва  да  бъде  извършен  от регистриран 
одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за 
одит, като докладите за одит се прилагат към всяко искане за междинно и окончателно 
плащане по проекта; 

 

 Дейности за разпространение на информация и публичност – съгласно чл. 6 от 
Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007-2013г. договори за безвъзмездна финансова помощ и Насоките за 
осъществяване на мерките за информация и публичност, изготвени от Управляващия 
орган (Приложение З към Насоките за кандидатстване). С оглед осигуряване публично-
стта и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реали-
зацията на проекта, е необходимо проектното предложение да предвижда пресконфе-
ренция/конференция/ кръгла маса по повод стартирането на проекта, както и подобно 
събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му. 

 
ВАЖНО ! 

 

1. Кандидатите  трябва да предвидят строителен надзор от лицензирана  фирма  – 
консултант съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ за проектните предложения, включващи 
строежи от първа до четвърта категория. 

 

2. Завършването на строителството и въвеждането на сградата в експлоатация след 
изпълнението на енергоспестяващите мерки, както и съпътстващите ги СМР по проек-
та се извършва по реда на ЗУТ. 

 

3. Проектните предложения трябва да бъдат част от или да се вписват в стратеги-
ческата рамка на съответния Общински план за развитие (2007-2013 г.). Кандидатите 
трябва да представят заедно с предложенията извадка от съответния Общински 
план за развитие, заверена с печат на  съответната  общинска/областна админи-
страция и текст „вярно с оригинала”. 

 

4.   Всяко  проектно   предложение   трябва   да   бъде   придружено   от  Решение   на 
съответния Общински съвет за кандидатстване с проекта по настоящата схема, с 
което трябва да се декларира, че предназначението на обекта/ите на интервенция по 
предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години 
след приключване на дейностите по проекта. 

 

 
5.2.2.4  Недопустими дейности/проекти за финансиране по настоящата схема са: 

 

 Дейности  на  територията  на  общините  извън  обхвата  на  агломерационните  ареали, 
посочени в т. 5.2.2.2.; 

 

 Доставка на оборудване/ съоръжения 
 

 Предварителни  разходи  за  обследване  по  енергийна  ефективност  и  подготовка  на 
техническа документация, в случай, че въпросните документи не са свързани с предложе-
ните за изпълнение дейности; 

 

 Дейности/интервенции  върху  инфраструктура,  различна  от  общинска  и/или  държавна 
недвижима собственост; 

 

 Всякакви дейности от търговски характер, генериращи приходи за кандидата; 
 

 Дейности, свързани с политически партии и благотворителни дарения; 
 

 Дейности (разходи за дейности), финансирани от националния бюджет, други програми 
на Общността или други донорски програми. 
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5.2.2.5  Степен на готовност на проекта 
 

Кандидатът   задължително   представя   към   формуляра   за   кандидатстване   техническа 
документация, включваща: 

 

   Обследване   за   енергийна   ефективност   по   реда   на   чл.   16   от  Закона   за 
енергийната ефективност и сертификат за актуално състояние на потреблението 
на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ към момента на подаване на форму-
ляра за кандидатстване. 

 

   Копие на технически/работен инвестиционен  проект  на препоръчаните 
енергоспестяващи мерки и съпътстващите ги СМР. Техническият/работният проект се 
разработва по реда на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти, и е придружен  от подробни 
количествени сметкина проектантите по отделните части.  Техническият/ 
работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дру-
жества и други съгласувателни органи, и да бъде съгласуван по реда на чл.145 от ЗУТ. 

 

   Оценка на съответствието на инвестиционния проект   със съществените 
изисквания към строежите изготвен като комплексен доклад от лицензирана фирма- 
консултант за строежи 1-ва, 2-ра категория или Решение на експертния съвет на 
одобряващата администрация, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, в случаите на строежи 

3 -та, 4-та и 5-та категория; 
 

   Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване 
по чл. 169, ал. 1, т. 6 , изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 
ефективност,  топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, ЗУТ  и глава 
четиринадесета от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните про-
екти. 

 

   Разрешение за строеж по реда на чл. 148-156 от ЗУТ; 
 

   Подробна Количествено-стойностна сметка, представена по отделни обекти на 
интервенция, съгласно Приложение Б1; 

 

   Анализ на цените по ресурси, въз основа на които са определени единичните 
цени на всички СМР в проектното предложение, съгласно Приложение Б2. 

 
ВАЖНО! 

 

Задължение на кандидата е да представи към Формуляра за кандидатстване 
инвестиционния проект в целия му наличен обем (чертежи, количествени сметки и др.) 
и свързаната с него налична документация (съгласувания, одобрения и разрешения, 
КСС и др.). 

 
 

5.2.3 Допустими  разходи:  разходи,  които  се  признават  при  отпускане  на 
безвъзмездна финансова помощ 

 

При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат взети под внимание само 
„допустимите разходи”. Бюджетът представлява както предварителна оценка на очакваните 
разходи,  така  и максимален  размер  на  “допустимите  разходи”. Единичните  стойности  на 
допустимите  разходи  трябва  да  се  базират  на  нормативно  определени  размери  или  на 
реални пазарни цени. 

 

Допустимите разходи не трябва да противоречат на: 
 

 правилата, описани в Регламент (ЕО) № 1080/2006 г. на Европейския парламент и на 
Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент 
(ЕО)   №   1783/1999   г.,   Регламент   (ЕО)   №   1083/2006   г.   на   Съвета   относно 
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определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 г.; 

 

 ПМС  №  62/21.03.2007  г.  за  приемане  на  национални  правила  за  допустимост  на 
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., и 

 

 ПМС  №  245/09.10.2007  г.  за  приемане  на  детайлни  правила  за  допустимост  на 
разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Евро-
пейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007-2013 г. 

 

 

За да се считат за допустими, разходите трябва: 
 

1)  да  са необходими за изпълнението на проекта, да  са  заложени в договора или в 
заповедта  по  смисъла  на  чл.  3  от  ПМС  №121/31.05.2007  г.  и  да  отговарят  на 
принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и 
ефективност на вложените средства; 

 

2)  да са действително извършени, като тяхното възникване да бъде отчетено въз основа 
на първични счетоводни документи или други документи с еквивалентна 
доказателствена стойност съгласно националното законодателство; 

 

3)  да са действително платени и отчетени през периода за допустимост на разходите по 
чл. 3 от ПМС № 245/09.10.2007 г.; 

 

4)  да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента и да могат 
да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека; 

 

5) да могат да се установят и проверят, и да бъдат подкрепени от оригинални разходо-
оправдателни документи; 

 

6) да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финанси-
рана от публични средства на националния или европейския бюджети; 

 

7)  разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, предоставяне 
на услуги и строителство са допустими, ако договорите са сключени при спазване изис-
кванията на националното законодателство за възлагане на обществени поръчки и 
разпоредбите на ПМС № 55/ 12.03.2007 г. 

 
Период  на допустимост на разходите 

 

Общият  период  на  допустимост  на  разходите  по  Оперативната  програма  се  определя 
съгласно чл. 3, ал.1 от ПМС № 62/ 21.03.2007 г. и чл.  от ПМС № 245/09.10.2007 г., а именно 
от 01.01.2007 г. до 31.12.2015 г. 

 

 

Преки допустими разходи 
 

Тук влизат разходите, които са пряко свързани с проекта и без тях, неговото осъществяване е 
невъзможно. Преките допустими разходи съгласно ПМС №245/ 09.10.2007 г. са свързани с 
изпълнението на дейностите по сключени договори, обобщени в следните основни групи: 

 

   разходи за строителни и монтажни работи за: 
 

  обновяване, преустройство, реконструкция и ремонт на сгради – земни работи, 
укрепителни съоръжения, ремонт и възстановяване на конструкцията, подмяна 
или ремонт на водопроводни,  електрически, отоплителни,  климатични 
инсталации  в  сгради,  внедряване на  инсталации, използващи  възобновяеми 
енергийни източници, изпълнение на мерки  за  енергийна ефективност, 
довършителни  работи,  и други специфични дейности в зависимост от 
предназначението на строежа. 
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  разходи за подготовка на строителната площадка (разрушаване на съществуващи стро-
ежи или на  части  от тях, разчистване на  строителната  площадка,  вертикална 
планировка); 

 

   разходи,  свързани  с  въвеждането  на  обекта в  експлоатация  (присъединяване  към 
външната топлофикационна или газоразпределителна мрежа); 

 

   разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни проекти и с оценка 
на съответствието на проектите, съгл. чл. 142, ал. 4 от Закона за устройство на терито-
рията в размер до 5% от стойността на строителните и монтажните работи; 

 

   разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи 
се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими 
на съответните компетентни органи; 

 

 разходи за авторски и строителен надзор в размер до 3% от стойността на строи-
телните и монтажните работи; 

 

   разходи, свързани с подготовката на документация за провеждане на процедура за 
възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с нацио-
налното законодателство в тази област. Общият допустим размер на този разход не 
следва да надвишава 15 000 лв.; 

 

   разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната 
програма и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като наеми, дизайнер-
ски, архитектурни, инженерни, информационно-технологични, консултантски, правни и 
нотариални, изследвания и експертни проучвания, геоложки проучвания, разходи за 
оценка на въздействието върху околната среда, застраховки и други услуги; 

 

   разходи за независим финансов одит – тези разходи могат да бъдат до 1% от общите 
допустими разходи по проекта, но не следва да надвишават сумата от 50 000 лева; 

 

   разходи за дейности по информиране и публичност за проекта – в размер до 0,5% от 
общите преки допустими разходи по проекта; 

 

   разходи за банкови такси за откриване и обслужване на сметка само в случаите, в 
които  Управляващият  орган  на  Оперативната  програма  изисква  откриването  на от-
делна сметка или сметки за изпълнение на проекта и това изрично е указано в Насоки-
те за кандидатстване; 

 
ВАЖНО! 

Разходите за изготвяне на формуляра за кандидатстване не следва да надвишават 
сумата от 10 000 лв. 

 

 

Допустими разходи за организация и управление: 
 

   разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението 
и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски; 

 

   разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лица, пряко ангажирани с 
дейности по управлението и/или изпълнението на проекта в страната при положение, 
че са извършени и отчетени в съответствие с приложимата нормативна уредба в тази 
област; 

 

Разходите за организация и управление не трябва да надвишават 2% от стойността на 
общите преки допустими разходи по проекта. 

 

Ръководителят на проекта трябва да отговаря на изискванията на ПМС №194/ 13.08.2007 г. 
за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз. 
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ВАЖНО! 

Разходите за възнаграждения на физически лица трябва да бъдат доказани единствено 
чрез  трудови и  граждански договори и  трябва  да  се  отчитат само и  единствено  в 
Раздел 1 „Допустими разходи за организация и управление” на бюджета. 

 

 
Специфични допустими разходи 

Допустим разход е невъзстановим данък добавена стойност, съгласно Указание на Министер-
ство на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. за третиране на ДДС като допустим разход
 при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Приложение И от Насоките за кандидат-
стване). 

 

Бенефициентът определя ДДС като невъзстановим, когато: 
 

1. бенефициентът не е регистриран по ЗДДС; 
 

2. бенефициентът е регистрирано лице по чл.99 и чл.100, ал.2 по ЗДДС; 
 

3. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото в 
т.2, и стоките и услугите, финансирани по настоящата схема са предназначени за: 

 

   извършване на освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС, или 
 

   безвъзмездни доставки, или за дейности, различни от икономическата дейност на 
лицето. 

 

4.  бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС и правото на приспадане на данъчен 
кредит за получените стоки и услуги, финансирани по настоящата схема, не е на лице 
на основание чл. 70, ал. 1, т. 4, 5 от ЗДДС. 

 

 
 

4.2.1 Недопустими разходи 
 

Недопустими разходи по схемата за безвъзмездна финансова помощ са недопустимите раз-
ходи съгласно правилата за Структурни фондове на ЕС (Регламент (ЕО) № 1080/2006 г. на 
Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и за  
отмяна  на  Регламент  (ЕО)  №  1783/1999  г.,  Регламент  (ЕО)  №1083/2006г.  на  Съвета от-
носно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския со-
циален  фонд  и  Кохезионния  фонд  и  за  отмяна  на  Регламент  (EO)  № 1260/1999  г., 
Регламент на ЕК (ЕС) № 1685/2000 г. за приемане на подробни правила за изпълнението на 
Регламент (ЕС) № 1260/1999 г. на Съвета относно приемливостта на разходи за дейности, 
съвместно финансирани от Структурните фондове на ЕС) и Постановление на Министерски 
съвет № 62 от 21 март 2007 г., както и в Постановлението № 245/ 09.10.2007 г. за приемане 
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално раз-
витие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 
2007-2013 г. 

 

Недопустими разходи съгласно разпоредбите на ПМС № 245/09.10.2007 г. са: 
 

1.  разходи, за които вече е получавана публична безвъзмездна помощ, дори и частично; 
 

2.  разходите, определени за недопустими съгласно чл. 4, ал. 13 и чл. 9, ал. 1 на ПМС № 
62/21.03.2007 г.; 

 

3.  разходи  по  договори  за  услуги,  доставки  и  строителство,  свързани  със  следните 
договори с подизпълнители: 

 

 договори  с  подизпълнители,  които  увеличават  разходите  за  изпълнение  на 
дейността, без да създават добавена стойност; 
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 договори  с  посредници  и  консултанти,  в  които  плащането  е  определено  като 
процент от общия разход за дейността, освен ако бенефициентът може да докаже, 
че плащането се отнася за действително извършената работа или услуга; 

 

4.  разходи за лихви, разноските за финансови транзакции, комисионните и загубите от 
курсови разлики при обмяна на чужда валута, и други чисто финансови разходи; 

 

5.  други данъци и такси, с изключение на случаите, предвидени в чл.7, т.3, буква “б” и т. 
12 на ПМС 245/09.10.2007 г.; 

 

6.  разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове; 
 

8.  възстановим данък добавена стойност съгласно чл. 9, ал. 1 на ПМС № 62/21.03.2007 г. 
 

 

Специфични недопустими разходи по схемата за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ са: 

 Разходи за закупуване на земя и недвижими имоти; 
 

 Разходи за закупуване/доставка на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане; 

 Разходи за строително-монтажни работи, които не са свързани с внедряване на мерки 
за енергийна ефективност/внедряване на ВЕИ и съпътстващите ги СМР. 

 

Направеният от бенефициента принос в натура не представлява действителен разход и не 
се счита за допустим. Този принос няма да бъде зачитан за съфинансиране от страна на 
бенефициента по настоящата схема. 

 

 

ВАЖНО! 
 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е дължим до размера на 
сертифицираните допустими разходи. Извършените от бенефициента недопустими 

разходи не подлежат на възстановяване. 
 
 
 
 

6. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 
6.1. Формуляр за кандидатстване 

 
Кандидатите, които желаят да участват  с проектни  предложения в  настоящата  схема  за 
безвъзмездна финансова помощ, трябва да използват Формуляра за кандидатстване, прило-
жен към настоящите Насоки (Приложение А) и съответните приложения, публикувани на 
интернет адресите  www.mrrb.government.bg и  www.bgregio.eu. 

 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално ясно, 
така че да може да бъде оценен правилно. Кандидатите трябва да бъдат точни и да опишат 
подробно как смятат да изпълнят целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как 
проектът съответства на целите на настоящата схема. 

 

Кандидатите трябва да попълнят Формуляра за кандидатстване в зададения WORD – формат 
на български език. 

 

Няма да се приемат Формуляри, попълнени на ръка. 
 

Формулярът за кандидатстване със съответните приложения трябва да бъде подаден 
в 1 оригинал и 2 копия. 

 

Техническата документация се предава в едно копие, заверено с печат на кандидата и 
текст „Вярно с оригинала”. 

http://www.mrrb.government.bg/
http://www.bgregio.eu/
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Формулярът за кандидатстване (Приложение А), бюджетът на проекта – Таблица 1: Общи 
допустими разходи, Таблица 2: Източници на финансиране и Таблица 3: Опис на дейностите 
за публичност (Приложение Б), Количествено-стойностната сметка (Приложение Б1), Ана-
лизът на цените по ресурси (Приложение Б2) трябва да бъдат представени и на електронен 
носител (компакт-диск). Представените електронни файлове трябва да съдържат идентично 
предложение на това, което е представено на хартиен носител. Всеки документ от проектното 
предложение (Приложения А, Б, Б1, Б2) трябва да бъде представен като отделен и неделим 
файл (напр. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде представен отделно и не трябва 
да бъде разделян на няколко файла). 

 

Количествено-стойностната  сметка  следва  да  бъде  представена  в  общ  електронен 
файл, съгласно Приложение Б1 във формат Exсel. 

 

Анализът на цените по ресурси следва да бъде представен в общ файл, съгласно 
приложение Б2 във формат Excel. 

 

За улеснение на обработката на проектните предложения моля представете оригинала 
и двете копия на предложението, отпечатани на хартия във формат А4, подвързани по-
отделно в класьори с твърди корици и ясно обозначени като „оригинал” и „копие”. Все-
ки класьор следва да съдържа опис на приложените документи, включително и на от-
делните части от техническата документация. 

 

 

6.2. Как и къде се изпращат проектните предложения 
 

Попълнените формуляри за кандидатстване със съответните приложения трябва да бъдат 
подадени в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени на ръка 
на следния адрес: 

 

гр. София, пощ. код 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, От-

дел „Изпълнение на програмните приоритети”. 

 

При получаване на попълнените формуляри за кандидатстване със съответните приложения 
към тях на бенефициента се издава разписка с подпис и дата. 

 

На плика, съдържащ целия пакет за кандидатстване, трябва да бъде написано следното: 
 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ 
 

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010 
 

Име на Приоритетна ос: 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 

Име на Операция: 1.1. „Социална инфраструктура” 

Име на схемата: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура” 

Наименование на проектното предложение: 
 

…………………………………………………..................................................................................... 

Пълното име на кандидата: ............................................................................................................ 

БУЛСТАТ на кандидата: …………………………………. 

Пълният адрес за кореспонденция на кандидата: …………………………………………………. 
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ВАЖНО! 
При получаване на пакета документи, проектното предложение се регистрира, като 
полученият регистрационен  номер  се  използва  при  последваща  кореспонденция  с 
кандидата. 

 

 
 
 

6.3. Краен срок за получаване на проектните предложения 
 
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 май 2010 г. в 16.00 ч. местно 
време.  

 
 

6.4. Допълнителна информация 
 

 

Въпроси във връзка с попълването на формулярите за кандидатстване и изискванията по 

настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ могат да се задават на: 

Електронен адрес:  oprd@mrrb.government.bg, 

Факс: 987 74 50 или 

Адрес за кореспонденция: гр.София пощ. код 1202, 

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17–19, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 

Отдел „Изпълнение на програмните приоритети” 
 

Въпросите се задават не по-късно от 21 дни преди съответния краен срок за подаване на 
проектни предложения, като ясно се посочва номерът на бюджетната линия на схемата за 

безвъзмездна помощ. 
 

С оглед осигуряване на равнопоставено третиране на кандидатите, Управляващият орган 
няма да дава предварителни становища относно съответствие на дейности/проект или канди-
дат с условията за кандидатстване. 

 

Въпросите и отговорите се публикуват в рубриката „Въпроси-отговори” на интернет- страница-
та на Оперативната програма www.bgregio.eu не по-късно от 11 дни преди съответния 
краен срок за подаване на предложенията. 

 

ВАЖНО! 
 

ПУБЛИКУВАНИТЕ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ИЗПРАТЕНИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА 
ОПРР, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗИМАНИ ПОД ВНИМАНИЕ ОТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ 
ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ. 

 

ВЪПРОСИТЕ И ОТГОВОРИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ И НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ И СЕ 
ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

6.5. Оценка и подбор на проектни предложения 
 
При оценяване на проектните предложения се одобряват тези проектни предложения, чиято 
оценка е равна или надвишава предварително обявената минимална. 

 

Всички проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани в Насоките 
за кандидатстване. 

mailto:oprd@mrrb.government.bg
http://www.bgregio.eu/
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Оценката се документира чрез попълването на оценителни таблици. Оценката на проектните 
предложения включва следните етапи: 

 

Етап 1: Оценка на административното съответствие; 

Етап 2: Оценка на допустимостта; 

Етап 3: Техническа и финансова оценка. 
 

Всички етапи на оценката се извършват от Оценителна комисия, назначена със заповед на 
ръководителя на Договарящия орган. 

 

 

6.5.1.Етап 1: Оценка на административното съответствие 
 

Оценката на административно съответствие включва проверка за спазване на критериите, по-
сочени в Контролен лист 1 – Оценка на административното съответствие към Формуляра за 
кандидатстване: 

 

Оценката на административно съответствие включва проверка за спазване на следните изис-
квания: 

   Проектното предложение се отнася за схемата, за която има обявена процедура за 
набиране на проектни предложения; 

 

 Формулярът за кандидатстване отговаря на всички формални изисквания и на образе-
ца, публикуван с настоящите Насоки за кандидатстване; 

 

   Формулярът за кандидатстване е попълнен съгласно изискванията и всяка една от 
точките във формуляра съдържа цялата информация, необходима за оценка на про-
ектното предложение; 

 

   Всички документи, упоменати в контролния лист за оценка на административното 
съответствие, са представени съгласно изискванията; 

 

   Техническата документация отговаря по обем и съдържание на изискванията на ЗУТ, 
Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и всички други 
нормативни и поднормативни документи с отношение към проектното предложение. 

 

При неясноти по подадените документи Оценителната комисия може да изиска допълнителна 
информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията, подадена в про-
ектното предложение. 

 

 
6.5.2.Етап 2: Оценка на допустимостта 

 

При проверката на допустимостта оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за 
допустимост на кандидатите и проектните дейности, посочени в Контролен лист 2 – Оценка 
на допустимостта към Формуляра за кандидатстване. Оценката на допустимостта ще се 
извършва само за предложенията, които са преминали успешно административната оценка, 
както следва: 

 

 Кандидатите са допустими, когато: 
 

  Отговарят на изискванията съгласно т.5.2.1. от Насоките за кандидатстване, като 
това е обосновано в част  1.1. от Формуляра за кандидатстване и е доказано чрез 
приложените подкрепящи документи към момента на кандидатстване; 

 Проектното  предложение  е  допустимо,  когато  отговаря  на  изискванията  съгласно 
т.5.2.2. от Насоките за  кандидатстване и това  е  обосновано  в част 3  и част 5  от 
Формуляра за кандидатстване: 

 

  Съответствие на кандидата с изискванията за допустимост по схемата; 



 

159 

  Съответствие с териториалния обхват по схемата; 

  Съответствие с периода на изпълнение на проекта; 

  Съответствие с допустимите дейности по схемата; 

  Съответствие с изискванията за обекта/ите на интервенция по схемата; 

  Съответствие  с  минимален/максимален  размер  на  безвъзмездната  финансова 
помощ по проекта; 

  Съответствие с размера на финансовия принос на кандидата; 

  Съфинансирането от ОПРР /ЕФРР/ е в рамките на максималния допустим праг; 

 Проектът предвижда мерки, свързани с публичността и разпространението на ин-
формация, съгласно Насоките за кандидатстване; 

  Съответствие на проектното предложение с хоризонталните политики на 
Европейския съюз (равенство между половете, социално включване, устойчиво раз-
витие и опазване на околната среда). 

 

ВАЖНО!!! 
В  случай,  че  в  проектното  предложение  са  включени  дейности,  които  не  са 
допустими  по  настоящата  схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова 
помощ,  проектното  предложение  няма  да бъде  допуснато  до  следващия етап  на 
оценка. 

 

 

Проектното предложение преминава към следващия етап на оценка (техническа и финансова 
оценка), само ако е получило положителен отговор („да”) на всички посочени критерии за 
съответната оценка. 

 

 

6.5.3.Етап 3: Техническа и финансова оценка 
 

”Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се 
извършва в съответствие с предварително оповестените критерии за оценка. 

 

Критериите за оценка са обособени на раздели и подраздели. Скалата за оценка е петстепен-
на. Всеки подраздел получава 0, 1, 2, 3, 4 или 5 точки по следната скала: 0 –липса на 
съответствие, 1 – много слабо съответствие, 2 - слабо съответствие, 3 –задоволително 
съответствие, 4 - много добро съответствие и 5 – пълно съответствие. В таблицата по-долу, 
са дадени пояснения за ситуациите, в които дадено проектно предложение получава оценка 
съответно 1, 3 или 5. Оценките 2 и 4 съответстват на ситуации, в които проектното пред-
ложение заслужава оценка по-висока съответно от 1 и 3, но не е достатъчно добре 
обосновано и не отговаря на изискванията, за да получи съответно оценка 3 и 5. 

 

В резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение Управляващият 
орган си запазва правото да отстрани заложени от кандидата дейности, по препоръка на оце-
нителната   комисия,   в   случаите,  когато   те   са   недопустими   и/или   са   свързани   с 
недопустими разходи. Управляващият орган си запазва правото да намали проектобюджета 
по препоръка на оценителната комисия, в случаите в които разходи са недопустими или не от-
говарят на пазарната си стойност, като се съблюдава изискването за процентно съотношение 
между отделните разходи. 
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ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА/ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВО НА ПРОЕКТНИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Критерии за оценка Максимал-
на 

оценка 

Точка от 
Формуляра 
за кандидат- 

стване 
1. Съответствие и обосновка на проектното предложение Максимум 40 точки 

1.1. Ясно ли е формулирана целта на проекта и тя съответства ли 
на  целите  на  операция  1.1  „Социална  инфраструктура”  и  на 
настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, правилно ли са формулирани целевите групи? 

5 т. 3.2, 3.3.1 

o Целта на проектното предложение е ясно и точно формулирана и 
напълно съответства на целта на операция 1.1 „Социална 
инфраструктура” и на настоящата схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 

Оценка 5  

o Целта   на   проектното   предложение   е   сравнително   ясно 
формулирана и съответства, но непълно на целта на операция 
1.1  „Социална  инфраструктура”  и  на  настоящата  схема  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Оценка 3  

o Целта на проектното предложение е неясно формулирана и е 
налице  липса  на  съответствие  с  целта  на  операция  1.1 
„Социална инфраструктура” и на настоящата схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Оценка 1  

1.2. Доколко проектното предложение адресира конкретни нужди, 
ограничения и проблеми на кандидата и целевите групи? 

5 т. 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4 

o Проектното  предложение  демонстрира  ясно  и  задълбочено 
познаване на нуждите и проблемите на кандидата и целевите 
групи; 

o Нуждите и проблемите са много добре обосновани, използвани са 
достатъчно данни от регионални и местни източници или доку-
менти,  както и официални статистически данни, 
проучвания от кандидата които да представят значимостта на 
предложените действия ; 

o Проектното  предложение  ясно  посочва  извършените  досега 
дейности по съответното направление, както и пълнотата на 
ефекта, който ще се получи след изпълнение на предвидените 
дейности . 

o Целевите групи са ясно представени и количествено 
определени; има достатъчно доказателства за търсене на про-
дуктите и дейностите на проекта от целевите групи в т.ч. ста-
тистически, количествени данни и др.). 

Оценка 5  

o Проектното   предложение   демонстрира   сравнително   добро 
познаване на нуждите и проблемите на кандидата и целевите 
групи; 

o Нуждите  и  проблемите  са  сравнително  добре  обосновани, 
използвани  са  данни  от  регионални  и  местни източници  или 
документи,но те не са достатъчно убедителни; 

o Проектното предложение посочва твърде общо извършените 
досега   дейности   по   съответното   направление,  както   и 
ефектът, който ще се получи след изпълнение на предвидените 
дейности; 

o Целевите  групи  са  добре  представени,  но  не  са  определени 
количествено; има известни доказателства за търсенето на про-
дуктите и дейностите на проекта, но те не са ясни и убедителни 

Оценка 3  

o Нуждите и проблемите на кандидата и целевата територия не са 
ясно формулирани и/или липсва обосновка и данни; 

o Целевата група е неясно формулирана и липсват или са неясни 
доказателствата за търсенето на продуктите и дейностите 

Оценка 1  
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на проекта.   
1.3.  Проектното предложение е насочено към нуждите и 
проблемите на етническите малцинства, в това число ромите 

5 т. 3.3.4 

o Проектното  предложение  е  насочено  към  действителни  и 
доказани нужди и проблеми на етническите малцинства, в това 
число ромите 

Оценка 5  

o Проектното предложение е насочено към нуждите и 
проблемите на етническите малцинства, в това число ромите, 
но доказателствата не са достатъчно ясни и убедителни. 

Оценка 3  

o Проектното предложение е насочено към нуждите и 
проблемите на етническите малцинства, в това число ромите, 
но няма или има само много неясни и съмнителни 
доказателства, че това са действителни нужди и че има търсене 
на резултатите. 

Оценка 1  

o Проектното   предложение   не   е   насочено   към   нуждите   и 
проблемите на етническите малцинства, в това число ромите, 
но няма или има само много неясни и съмнителни 
доказателства, че това са действителни нужди и че има търсене 
на резултатите. 

Оценка 0  

1.4. Ясно ли са дефинирани и обосновани дейностите по проекта? 
Реалистичен ли е планът за действие? 

5 
x2 

т. 3.6, 3.8, 8 

o Дейностите   са   описани   ясно   и   достатъчно   подробно   и 
конкретно;  те  са  подходящи,  необходими  и  достатъчни  за 
постигане на очакваните продукти и резултати на проекта 

o Времевият обхват   на   отделните   дейности   в плана   за 
изпълнение е реалистичен; разпределението на дейностите във 
времето е балансирано и позволява безпроблемно управление и 
изпълнение; 

o Представената информация за видовете планирани процедури за 
избор на изпълнители от страна на кандидата е коректна и отго-
варя на изискванията на ЗОП и НВМОП. 

Оценка 5 x2  

o Дейностите са описани сравнително подробно и конкретно; не 
става ясно дали те са необходими и достатъчни за осигуряване 
на  продуктите  и  резултатите  на  проекта;  вероятно  не  е 
избрано най-подходящото решение; 

o Времевият обхват   на   отделните   дейности   в плана   за 
изпълнение  е реалистичен,  но твърде оптимистичен; 
разпределението на дейностите във времето не е достатъчно 
добре балансирано и съществува риск  от лошо или забавено 
изпълнение; 

o Представена е информация за планираните процедури за избор на 
изпълнители от страна на кандидата (по ЗОП и НВМОП), но има 
съществени слабости. 

Оценка 3 x2  

o Дейностите не са ясно посочени;  липсват съществени 
дейности, които са необходими за осигуряване на продуктите и 
резултатите на проекта, или са включени дейности, които не са 
необходими за осигуряване на продуктите и резултатите на про-
екта; 

o Времевият обхват   на   отделните   дейности   в плана   за 
изпълнение е нереалистичен и не би довел до тяхното осъще-
ствяване в рамките на планираната продължителност на про-
екта; 

o Представена е информация за планираните процедури за избор на 
изпълнители от страна на кандидата (по ЗОП и НВМОП), е неясна 
или липсваща. 

Оценка 1 x2  

1.5. Ясно ли са дефинирани резултатите и продуктите от проекта? 
Съдържа ли проектното предложение реалистични и обективно 
измерими индикатори ? 

5 т. 3.9, т. 3.10, 
т. 3.11 

o Резултатите и продуктите са ясно дефинирани; обвързани с 
предвидените  дейности  и  са  необходими  и  достатъчни  за 
постигане на целите (ползите за целевите групи); измерими са 

Оценка 5  
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и са представени в количествена форма; 
o Индикаторите и източниците на информация са ясни, кон-

кретни и изчерпателни. 

  

o Резултатите и продуктите са сравнително добре дефинирани, изме-
рими са, но не са представени в количествена форма; не е 
достатъчно ясна връзката с предвидените дейности; 

o Индикаторите са представени в количествена форма, но не са 
напълно реалистични; източниците на информация не са достатъчно 
ясни, надеждни и изчерпателни. 

Оценка 3  

o Резултатите и продуктите не са дефинирани или са неясно де-
финирани или е липсваща връзката с предвидените дейности; 

o Индикаторите и източниците на информация не са определени или 
са определени неясно. 

Оценка 1  

1.6.  Доколко  проектът  допълва  и  надгражда  други  дейности, 
проекти върху целевата територия? 

5 т. 1.6, 
т. 

3.7.2, т. 
3.13 

- Проектът допълва и/или надгражда поне 2 предходни проекта, 
свързани с подобряване на физическата и жизнената среда на це-
левата територия. 

Оценка 5  

- Проектът допълва и/или надгражда 1 предходен проект или е 
предпоставка за следващ проект, но връзката с тях е неясна. 

Оценка 3  

- Не е описана връзката на проекта с предходни или последващи 
проекти. 

Оценка 1  

1.7.  Осигурява  ли проектът устойчивост на постигнатите 
резултати по проекта: финансова (как ще се финансират дейностите, 
след като приключи предоставеното финансиране) и институционална 
(ще се запазят ли структурите, които да продължат дейността и след 
края на проекта)? 

5 т. 3.12 

o Устойчивостта на резултатите от проекта е ясно 
обоснована. 

o Представени са силни доказателства че: 
o ползите от проекта за целевите групи ще продължат 

да съществуват и след крaя на финансирането; 
o са налице реалистични и надеждни потенциални из-

точници за финансиране след приключване на проекта; 
o след  приключването  на  проекта  ще  има  структури (ка-

то човешки ресурси и организация), които осигуряват 
продължаване на дейността. 

Оценка 5  

o Устойчивостта  на  резултатите   от   проекта   не  е  добре обос-
нована. Представените доказателства са недостатъчни и 
неубедителни. 

Оценка 3  

o Доказателствата   за   устойчивост   на   проекта   са   твърде не-
определени или изобщо липсват. 

Оценка 1  

2. Капацитет за изпълнение и системи за вътрешна оценка Максимум 10 точки 

2.1. Разполага ли кандидатът с достатъчен управленски, 
технически и финансов капацитет за изпълнение на проекта? 

5 т. 1.2, т. 
1.3, 
1.4, 

3.7.1, 
3.7.3, Прило-

жение Г 
o Кандидатът има опит в изпълнението на проекти от подобен ха-

рактер и естество; 
o Кандидатът  е  представил  доказателства,  че  разполага  с фи-

нансови възможности за изпълнение на проекта (наличните средства 
надвишават предвиденото по проекта собствено финансиране); 

o Ръководителят на проекта отговаря на изискванията на ПМС 
№ 194/31.08.2007 г;. 

o Екипът  по  проекта  е  структуриран  подходящо  спрямо  вида, 
естеството и продължителността  на предвидените дейности и   
ангажиментите   за   отчитане,   описани   са   изчерпателно 
функциите и задачите на членовете на екипа; 

o Описана  е  подробна  и  надеждна  методология  за  управление, 

Оценка 5  
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отчитане и контрол от страна на екипа и представители на 
Кандидата. 

  

o Кандидатът има опит в изпълнението на проекти от подобен ха-
рактер и естество, но със значително по-малка стойност; 

o Кандидатът  е  представил  доказателства,  че  разполагат  с фи-
нансови възможности за изпълнение на проекта (наличните средства 
се равняват на предвиденото по проекта собствено финансиране); 

o Ръководителят на проекта отговаря на изискванията на ПМС 
№194/31.08.2007 г; 

o Екипът по проекта е структуриран задоволително спрямо вида, 
естеството и продължителността  на предвидените дейности и  
ангажиментите за отчитане, функциите  и  задачите  на членовете 
на екипа не описано достатъчно ясно и изчерпателно ; 

o Описана е методология за управление, отчитане и контрол от 
страна на екипа и представители на кандидата 

Оценка 3  

o Кандидатът няма никакъв опит в управлението/изпълнението на 
сходен тип дейности и/или проекти; 

o Кандидатът не е представил доказателства, че разполагат с фи-

нансови възможности за изпълнение на проекта (наличните средства 
са по-малки от предвиденото по проекта собствено финансиране); 

o Ръководителят  на  проекта  не  отговаря  на  изискванията  на 
ПМС № 194/31.08.2007 г;. 

o Екипът не   е   структуриран задоволително   спрямо   вида, 
естеството и продължителността  на предвидените дейности и ан-
гажиментите за отчитане, функциите и задачите на членовете на 
екипа не са описани ; 

o Липсва или е неясна методологията за управление, отчитане и кон-
трол от страна на екипа и представители на кандидата 

Оценка 1  

2.2. Съдържа ли проектното предложение механизми за вътрешен 
мониторинг и контрол на изпълнението на възложените проектни дей-
ности и възможности за самооценка? 

5 т. 3.7.4 

o Предвидени са ефективни механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнителите на възложените дейности; 

o Предвидена е възможност за осъществяване на самооценка и пери-
одично отчитане на напредъка по изпълнението на проектните дей-
ности; 

Оценка 5  

o Предвидени са механизми   за   мониторинг и   контрол на 
изпълнителите  на  поддоговорените  дейности,  но  те  не  са 
достатъчни или не са ясно описани; 

o Предвидената възможност за осъществяване на самооценка и пери-
одично отчитане на напредъка по изпълнението на проектните дей-
ности е непълна; 

Оценка 3  

o Не  са  предвидени  или  са  неясни  механизмите  за  вътрешен мо-
ниторинг и   контрол,   осъществяване   на   самооценка   и 
отчитане   на   напредъка   по   изпълнението   на   проектните дей-
ности. 

Оценка 1  

3. Бюджет, икономичност и ефективност на разходите Максимум 20 
точки 

3.1. Доколко необходими и финансово обосновани са категориите 
разходи? 

5
х
2 

бюджет на 
проекта, КСС 

o Бюджетът  и  количествено-стойностните  сметки  са  ясни, де-
тайлни и не съдържат аритметични грешки; връзката между 
разходи и дейности е видима; 

o Заложените количества са реалистични,  необходими и до-
статъчни за качественото изпълнение на дейностите; 

o Заложените средства са добре разпределени за разходване във вре-
мето. 

 
 
 

Оценка 5х2  

o Бюджетът и количествено-стойностните сметки са Оценка 
3х2 
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сравнително ясни, но непълни; 
o Заложените количества са по-големи/по-малки  от, 

необходимите за качественото изпълнение на дейностите; 
o Заложените средства са неподходящо разпределени за 

разходване във времето. 

  

o Бюджетът и количествено-стойностните сметки са неясни; 
o Заложените количества са нереалистични (прекомерно 

завишени  или занижени)  и  не могат  да  осигурят  качествено 
изпълнение на дейностите; 

o Разпределението  на  заложените  средства за разходване  във 
времето липсва или е неадекватно. 

Оценка 1х2  

3.2. Съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета с ефекта, 
който  се  очаква  да  се  постигне  (икономическа  ефективност  и 
ефикасност на предложената интервенция)? 

5 
x2 

бюджет на 
проекта 

o Кандидатът  е  избрал  оптималното  съотношение  (разходи  - 
резултати - ефект) към решаване на проблема и представяне 
на търсените ползи; 

o Предвидените разходи са напълно съпоставими с  очакваните 
резултати  и  са  предпоставка за  комплексно  решаване  на 
идентифицираните проблеми; 

o Произходът и обемът на разходите може да бъде установен от 
представената техническа документация. 

Оценка 5 x2  

o Предвидените  разходи  не  отговарят  напълно  на  очакваните 
резултати  и  са  предпоставка за  частично  решаване  на 
идентифицираните проблеми; 

o Произходът и обемът на разходите може да бъде установен от 
представената техническа документация. 

Оценка 3 x2  

o Предвидените разходи не отговарят на очакваните резултати и  
не  са  предпоставка за  решаване  на  идентифицираните 
проблеми; 

o Произходът и обемът на разходите не можа да бъде установен 
от представената техническа документация. 

Оценка 1 x2  

4. Комплексен ефект от изпълнението на проекта Максимум 15точки 

4.1. След изпълнение на мерките за енергийна ефективност, въз 
основа на техническите параметри от обследването за енергийна 
ефективност, достигнатият клас на енергийно потребление на обек-
тите на интервенция следва да отговарят на сертификат за енергий-
на ефективност с определена категория, който се издава по реда на 
чл. 17, ал. 4 от Наредба РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и ре-
да за извършване на обследване за енергийна ефективност  и
 сертифициране на сгради,     издаване на 
сертификати за  енергийни  характеристики и категориите 
сертификати. 

5
х
2 

т. 3.6, 
обследване за 
ен. ефектив-

ност, сертифи-
кат за ен. ефек-

тивност 

o Категория А и Б Оценка 5х2  

o Категория С Оценка 3х2  
o Категория D Оценка 1х2  
4.2.  Проектното  предложение  включва  мерки  за  изграждане  на 
инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източ-
ници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, 
обект на интервенция 

5 т. 3.6, 
техническа до-

кументация 

o Проектното  предложение  включва  мерки  за  изграждане  на 
инсталации  за  оползотворяване  на  възобновяеми  енергийни 
източници  (ВЕИ)  за  задоволяване  на  нуждите  от  енергия  на 
сградата, обект на интервенция 

Оценка 5  

o Проектното  предложение  включва  мерки  за  изграждане  на 
инсталации  за  оползотворяване  на  възобновяеми  енергийни 
източници  (ВЕИ)  за  задоволяване  на  нуждите  от  енергия  на 

Оценка 0  

сградата, обект на интервенция   
Обща максимална оценка: 85 точки  
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ВАЖНО! 
 

Проектни предложения, получили на техническа и финансова оценка общо по-малко от 
60 точки, не се класират. 

 

Проектните предложения се оценяват   и класират   в низходящ ред съобразно 
получената оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по 
реда на класирането до покриване на общия размер на предварително определените и 
обявените финансови средства по настоящата схема. 

 

Оценителната комисия има право да иска допълнителна информация свързана с 
отстраняването на неясноти свързани с проектното предложение. Непредоставянето на иска-
ната информация или непредоставянето й в указаните от комисията срокове може да доведе 
до отхвърляне на проектното предложение. Оценителната комисия няма да взема предвид 
всяка допълнителна информация предоставена след указаните срокове или такава водеща до 
промени в същността на проектното предложение. 

 
 

6.5.4.Списък на документите за кандидатстване 
 

Кандидатите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят: 
 

Основни документи в 1 оригинал и 2 копия: 
 

- Формуляр за кандидатстване – Приложение А към Насоките за кандидатстване; 

- Бюджет  на  проекта  –  Приложение  Б  към  Насоките  за  кандидатстване  (включва  3 
таблици: Таблица 1: Общи допустими разходи, Таблица 2: Източници на финансиране и 
Таблица 3: Опис на дейностите за публичност). Всички таблици на бюджета следва да 
бъдат подписани и подпечатани от кандидата. 

 

- Подробна   Количествено-стойностна   сметка,   представена   по   отделните   обекти   на 
интервенция (Приложение Б1) и в електронен формат (на компактдиск) – подписана и 
подпечатана от кандидата; 

 

- Анализ на цените по ресурси (Приложение Б2) – подписан и подпечатан от кандидата; 
 

- Декларация, че проектът не е финансиран от други източници на ЕС (Приложение В1); 
 

- Декларация,  че  не  е  необходим  ОВОС  (Приложение  В2),  изготвена  въз  основа  на 

Становище от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че дейностите в 
проектното предложение не подлежат на ОВОС; 

 

- Становище от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че дейностите в 
проектното предложение не подлежат на ОВОС; 

 

- Декларация, че проектът не генерира приходи (Приложение В3), ако е приложимо; 
 

- Финансов анализ в случай че проектът генерира приходи, ако е приложимо; 
 

- Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение Г); 
 

- Подходяща извадка/извлечение от Общински план за развитие (2007-2013 г.), заверена с 
печат на съответната институция и гриф „Вярно с оригинала”. 

 

ВАЖНО! 
 

Кандидатът следва да попълни в горепосочените декларации единствено своите дан-
ни и наименованието на проектното предложение без да изменя съдържанието им. Де-
кларациите следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата. 
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Техническа  документация в 1 екземпляр: 
 

Кандидатът задължително представя към формуляра за кандидатстване техническа доку-
ментация, включваща: 

 

 1  Копие  на  технически  или  работен  проект съгласно  Закона  за  устройство  на 
територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 
придружен от подробни количествени сметки на проектантите по отделните части - за-
верени с подпис и печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”. Техническият/ ра-
ботният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дру-
жества и други съгласувателни органи и да бъде съгласуван по реда на чл. 145 от 
ЗУТ; 

 

  Анализ на цените по ресурси (Приложение Б2) и в електронен формат (на ком-
пактдиск)  – подписан и подпечатан от кандидата; 

 

 Обследване  за  енергийна  ефективност –  копие,  заверено  с  подпис,  печат  на 
кандидата и гриф „Вярно с оригинал”; 

 

 Сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по 
реда на чл. 17 от ЗЕЕ към момента на подаване на проектното предложение – 
копие, заверено с подпис, печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”, 

 

   Оценка на съответствието на инвестиционния проект   със съществените 
изисквания към строежите изготвен като комплексен доклад от лицензирана фирма- 
консултант за строежи 1-ва, 2-ра категория или Решение на експертния съвет на 
одобряващата  администрация,  съгласно  чл.  142,  ал.  6  от  ЗУТ,  в  случаите  на 
строежи 3 -та, 4-та и 5-та категория – копие, заверено с подпис, печат на кандидата и 
гриф „Вярно с оригинал”; 

 

   Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване 
по чл. 169, ал. 1, т. 6 , изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, ЗУТ и глава че-
тиринадесета от Наредба № 4 обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
– копие, заверено с подпис, печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинал”; 

 

   Разрешение за строеж по реда на чл. 148-156 от ЗУТ – копие, заверено с подпис, 
печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинал”; 

 

Кандидатът може да представи снимков и друг вид доказателствен материал (подписа-
ни договори и протоколи за извършени работи и други), с които 
недвусмислено да докаже вече извършени работи, така че да се осигури обективна и 
точна информация за нуждите на комплексната оценка. 

 
Подкрепящи документи, които се представят от кандидата към всеки от екземплярите на 
формуляра за кандидатстване: 

- Регистрация по ЕИК (БУЛСТАТ)- копие, заверено с печат на кандидата и текст “Вярно с 
оригинала”; 

 

- Регистрация  по  ЗДДС  -  копие,  заверено  с  печат  на кандидата  и  текст  “Вярно  с 
оригинала”; 

 

- Счетоводен баланс и  отчет за приходите и разходите за последната финансова година, 

за която счетоводните отчети са приключени5  – копие, заверено с печат на кандидата и 
текст “Вярно с оригинала”; 

 
 
 
 

5  
Съгласно разпоредбата  на чл. 32, алинея 4 от българския  Закон за счетоводството,  финансовият  отчет на 

предприятие с годишен оборот (нетната сума на приходите на предприятието от дейността му) до 50 000 лв. може 
да се състои само от отчет за приходите и разходите, като не се прилага баланс. На това основание, кандидатите, 
попадащи в тази категория, могат да представят само отчет за приходите и разходите като финансов отчет. 
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Ако строително-монтажните работи се извършват върху/в сгради – общинска собстве-
ност: 

 

 Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проекта по настоящата схема, с което 
се декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 
проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване 
на дейностите по проекта; 

 

 Нотариален акт (или друг приложим документ) за собствеността върху недвижимия имот, 
обект на интервенция по проекта – копие, заверено с печат на кандидата и текст „Вярно с 
оригинала” ; 

 
Ако строително-монтажните работи се извършват върху/в сгради – държавна собстве-
ност: 

 

 Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проекта по настоящата схема, с което 
се декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 
проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване 
на проекта; 

 
Декларация на съответния областен управител по местонахождението на имота - публич-
на или частна държавна собственост, че предназначението на 
сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за пе-
риод по-кратък от 5 години след приключване на проекта. 

 

 Акт  за  публична  държавна  собственост  или  акт  за  частна  държавна  собственост  на 
имота, обект на интервенция по проекта – копие, заверено с печат на кандидата и текст 
„Вярно с оригинала”; 

 
 
 
6.6. Процедури по сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 
 

 

6.6.1.Уведомяване относно решението на Договарящия орган 
 

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено относно решението на Договарящия орган във 
връзка с тяхното проектно предложение. 

 

Съгласно чл. 25 от ПМС № 121/31.05.2007 г., Договарящият орган уведомява одобрените и 
неодобрените кандидати в срок от 30 работни дни от издаването на решението за предо-
ставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение или за неотпускане на 
безвъзмездна финансова помощ ще се взема на следните основания: 

 

 предложението  е  непълно  или  не  отговаря  в  други  отношения  на  поставените 
административни условия; 

 

 кандидатът не отговаря на условията за допустимост; 
 

 дейностите   по   проекта   не   отговарят   на   условията   за   допустимост   (например 
дейностите в проектното предложение са извън обхвата на дейностите, допустими по 
схемата, превишава се максималният срок за изпълнение, исканата сума превишава 
допустимия максимум, и т.н.); 

 

 представената  техническа  документация  не  отговаря  по  обем  и  съдържание  на 
изискванията на Насоките за кандидатстване, ЗУТ, Наредба № 4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти; 
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 предложението не отговаря напълно на условията или финансовият и оперативен 
капацитет на кандидата не е достатъчен; 

 

 предложението е получило оценка, по-ниска от предварително обявената минимална 
приемлива оценка; 

 

 въпреки  че  проектното  предложение  покрива  критериите,  нужни  за  положителна 
оценка, е налице изчерпване на предвидените средства по схемата за безвъзмездна 
финансова помощ; 

 

 един или повече от изисканите придружителни документи не са били представени в 
рамките на определения срок; 

 

 други критерии, посочени в тези Насоки за кандидатстване, не са били спазени. 
 
 
6.6.2.Сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

След решението на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
Кандидатът ще бъде поканен да сключи договор за изпълнението на проекта, в който са опи-
сани правата и задълженията, които възникват за бенефициента (вж. Приложение Е1). 

 

 
6.7. Общи  правила  при  изпълнението  на  проекти  по  договори  за  безвъзмезна 

финансова помощ 
 

 

6.7.1.Специални условия приложими при изпълнението на проекта 
 

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг счетоводен 
документ) могат да бъдат представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е 
поискана безвъзмездна финансова помощ, не могат да бъдат  предоставяни за плащане към 
други източници. 

 

Бенефициентът е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта в съответните от-
четни форми/формати и документи, приложени към настоящата схема и договора за предо-
ставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

Бенефициентът е задължен да осигури директен достъп на представители на Договарящия 
орган и/или други одитиращи институции, да извършат проверка на място на резултатите от 
изпълнението на проекта. 

 

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отра-
зяваща изпълнението на проекта, използвайки подходяща и адекватна електронна система. 
Бенефициентът се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка или отделна  
партида  към  наличната  му  банкова  сметка  само  за  нуждите  на  проекта  като гарантира, 
че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информаци-
ята по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите 
до и в счетоводните му системи. 

 

В съответствие с Указания на Министъра на финансите (№ 91-00-502/27.08.2007 г.) относно 
третиране  на  данък  върху  добавена  стойност  като  допустим  разход  при  изпълнение  на 
проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз, издадени на основание §6 от Преходните и заключителни разпо-
редби на ПМС № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на 
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезион-
ния фонд на Европейския съюз, Бенефициентите са отговорни за администриране на про-
цеса на определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. ПМС 
№ 62/21.03.2007 г. въвежда понятието „възстановим данък добавена стойност” и го определя 
като недопустим разход за съфинансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС. Бенефициентът ще следва Указанията на Министъра на финансите (Приложение И към 
настоящите  Насоки)  за  определянето  на  ДДС  като  възстановим  и  като  невъзстановим 
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(допустим разход), за оформянето на Искането за плащане, за документалната отчетност, 
както и всички други свои задължения по Указанията във връзка с получаване на средства от 
Договарящия орган. 

 

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити от бенефициента изцяло или 
частично с предоставената безвъзмездна помощ, не могат да бъдат прехвърляни на трети 
страни по време на изпълнението на проекта и в определен период след неговото завър-
шване, съгласно т. 7.3 от Общите условия към договора за безвъзмездна помощ (Приложе-
ние Е2). В случай на нарушение на тези условия, средствата, получени като безвъзмездна 
финансова помощ, се възстановяват в пълния им размер от бенефициента. 

 

 
6.7.2.Окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ 

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект ще бъде 
фиксиран в договора. Сумата ще се основава на бюджета, който е предварителна оценка на 
размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. Така, тази сума 
става окончателна едва след приключване на дейностите по проекта  и одобряването на 
окончателните финансови отчети. 

 

 
6.7.3.Невъзможност да се изпълнят целите на проекта 

 

Ако бенефициентът не може да изпълни дейностите, заложени в договора, Договарящият ор-
ган има правото да спре плащанията цялостно или частично, в зависимост от невъзможността 
за изпълнение на задълженията от страна на бенефициента. 

 

 

6.7.4.Промени в договора и бюджета 
 

Изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез сключване на 
анекс (допълнително споразумение) към договора по взаимно съгласие на страните. Анексът 
към договора не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на 
сключване на договора, и равното третиране на бенефициентите. 

 

Процедура по сключване на анекс към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. /ОПРР/ се 
провежда в следните случаи: 

 

   Промяна на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ; 
 

   Промяна в правния статут на бенефициента; 
 

  Промяна в договорените дейности по проекта, която води до въвеждане на нови дейно-
сти или отпадане на дейности и въвеждане на нови. Освен в случаите на непреодоли-
ма сила, въвеждането на нови дейности е недопустимо за финансиране по 
безвъзмездна финансова помощ и следва да се отрази като собствен принос на бене-
фициента по бюджета на проекта; 

 

   Преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или 
намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета общи стойности на бюджетни 
раздели по безвъзмездната финансова помощ (както на отдаващия, така и на приема-
щия раздел); 

 

   Преразпределение на средствата в рамките на един раздел от бюджета на проекта, 
свързано с появата на нови бюджетни пера/дейности, които не са договорени с първо-
началния бюджет, но без които дейностите но договора не могат да се изпълнят. Тако-
ва преразпределение е допустимо за финансиране с безвъзмездна финансова помощ 
само в случаи на непреодолима сила и при спазване на правилата за допустимост на 
дейности и разходи по ОПРР; 
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В  останалите  случаи  Управляващият  орган  провежда  кореспонденция  с  бенефициента, 
събира необходимите доказателства и одобрява или отхвърля писмено исканата промяна. 

 

Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално 
договорения размер на безвъзмездната финансова помощ по договора и /или водещи до пре-
вишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен размер. 

 
6.7.5.  Плащания 

 

Плащанията от Договарящия орган към бенефициента ще се извършват във формата на 
авансово, междинно/ междинни и окончателно плащания. 

 

Авансовото плащане е до 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ за инфра-
структурни проекти на стойност над 1 милион лева и в размер до 30% от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ за всички останали проекти. 

 

Авансовото  плащане  се  извършва  след  представяне  на  искане  за  плащане  по  образец 
(Приложение E1-II) с включени приложения към него на следните документи:. 

 

- Копие на подписания от двете страни договор /Бенефициент и Договарящ орган/; 
 

- Копие от подписани договори на бенефициента в качеството му на възложител за 
инфраструктурен проект по дейности за строителство с включена клауза за аван-
сово плащане; 

 

- запис  на  заповед по образец  Приложение E1-VIII или  банкова  гаранция по 
образец Приложение E1-IХ, както е предвидено в Общите условия на  Договора 
за безвъзмездна финансова помощ. 

 

- копие от Удостоверение за регистрация по чл.104 от ЗДДС, заверено „вярно с 
оригинала” (ако е приложимо). 

 

- Декларация  от  страна  на  БЕНЕФИЦИЕНТА  за  наличие/липса  на  нередност 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж-0) 

 

Междинно/междинни и окончателно плащания се извършват на базата на действително 
извършени разходи и след представяне на междинен/междинни и окончателен финансов от-
чет. 

 

 
6.7.6.  Наблюдение   на   изпълнението   на   проекта   и   постигане   на   заложените 

резултати 
 

Съгласно правилата на Регламент на Съвета № 1083/2006г. (чл. 60(b)) и № 1826/2006 г. (чл. 
13(2)),  Договарящият  орган  или  упълномощените  от  него  лица  извършват  проверки  за 
удостоверяване на административните, финансови, технически и физически аспекти на проек-
та. Проверките могат да бъдат както административни – проверка по документи, предоставени 
за възстановяване на разходи, така и проверки на място за изпълнение на дейностите, зало-
жени по проекта. 

 

Договарящият орган ще следи за изпълнението  на  договора, постигането  на  заложените 
индикатори и резултати, както и спазването на декларираните обстоятелства относно непро-
мяна предназначението на обекта на интервенция, генериране на приходи и др., което ще се 
извършва чрез проверки на място, включително до 5 години след приключване на договора. В 
случай на неизпълнение Договарящият орган може да изиска възстановяване на вече платени 
от ДО към бенефициента средства. 
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6.7.7.  Отчитане на проекта 
 

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразя-
ващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетовод-
но отчитане. 

 

Бенефициентът е задължен да пази цялата документация по проекта за срок от три години 
след приключване на Оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на 
Съвета № 1083/ 2006 г. 

 

След приключване на дейностите по проекта, бенефициентът е задължен да изготви и пред-
стави на съответния Регионален отдел окончателен доклад, попълнен по образец на До-
говарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада се посочва по-
стигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените ин-
дикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на 
индикаторите. Докладът трябва да описва и основните проблеми, възникнали по време на 
изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били 
причините те да не бъдат преодолени. В случай, че не са постигнати резултатите от проекта 
или  предварително  зададените  стойности на индикаторите,  трябва  да  бъде  представено 
подробно обяснение за причините. 

 

Бенефициентът трябва да води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълне-
нието на проекта. 

 

 

6.7.8.  Публичност 
 

Проектът трябва да предвижда мерки за публичност и информираност за популяризиране на 
получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Евро-
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за комуника-
ция и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и приложение 
1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от 
бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОПРР (Приложение З). 
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6.8.   СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОКУМЕНТИ ЗА 

ПОПЪЛВАНЕ 

Приложение  A:  Формуляр  за  кандидатстване,  съдържащ  Контролен 
лист 1 – оценка на административното съответствие и Контролен лист 2 
– оценка на допустимостта. 

Приложение Б: Формуляр на бюджет на проекта  (Таблица 1  - Общи 

допустими разходи, Таблица 2 - Източници на финансиране, Таблица 3 – 
Опис на дейностите за публичност); 

 

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка; 
 

Приложение Б2: Анализ на цените в КСС по ресурси; 

Приложение В1: Декларация, че проектът не е финансиран   от 

национални програми с публично финансиране, европейски програми или 
други донорски програми; 

 

Приложение В2: Декларация, че не е необходима ОВОС; При-

ложение В3: Декларация, че проектът не генерира приходи; 

Приложение В4: Декларация за липса на двойно финансиране; 

Приложение   Г:   Формуляр   на   автобиография   на   ръководителя   на 
проекта. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение  Е1:  Проект  на  стандартен  договор  за  предоставяне  на 

безвъзмездна финансова помощ; 
 

Приложение E1-II: Образец на Искане за плащане; 
 

Приложение E1-III: Финансова идентификация; 
 

Приложение E1-IV: Образец на Междинен доклад (технически); 
 

Приложение E1-V: Образец на Окончателен доклад (технически); 
 

Приложение  E1-VI:  Образец  на  Междинен  и  окончателен  финансов 

отчет; 
 

Приложение E1-VII: Декларация за собствен принос; 

Приложение E1-VІІІ: Образец на запис на заповед; 

Приложение E1-ІX: Образец на Банкова гаранция; 

Приложение E1-X: Образец на Доклад за одит; 

Приложение   Е2:  Общи   условия  към   финансираните  договори   за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. 
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 Приложение Ж: Декларация за нередности; 
 

Приложение Ж-0: Декларация за наличие/липса на установени 

нередности; 
 

Приложение Ж-1: Уведомително писмо за осчетоводени нередности; 
 

Приложение Ж-2: Уведомително писмо за осчетоводени върнати суми 

по нередности; 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж-3: Декларация за липса на установени нередности 
 

Приложение XVII: Указания за съхранение на документите по 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.; 

Приложение З: Насоки за осъществяване на мерките по информация и 
публичност от бенефициентите по ОПРР. 

Приложение  И:  Указания  на  Министерство  на  финансите  №  91-00- 

502/27.08.2007 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпъл-
нение на проекти по Оперативните програми, съ-финансирани от Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; 

 

Указания  на  Министерство  на  финансите  ДНФ  №  01/10.03.2009  г. 
относно условията и реда за изплащане на безвъзмездна финансова по-
мощ със средства на Структурните и Кохезионния фондове на Европей-
ския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране; 

 

Указания   на   Министерство   на   финансите   ДНФ   №   05/16.03.2009г. 
относно допълнение на ДНФ № 01/10.03.2009 г. условията и реда за из-
плащане на безвъзмездна финансова помощ със средства на Структур-
ните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и 
кореспондиращото национално съфинансиране; 

 

Указания   на   Министерство   на   финансите   ДНФ   №   02/10.03.2009г. 
относно сертифициране на разходите по Оперативни програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз; 

 

Указания  на  Министерство  на  финансите  ДДС  №  07/04.04.2008  г. 
относно редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на 
Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от 
Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към 
Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И-1: Декларация за съгласие за предоставяне на инфор-
мация във връзка с ДДС от компетентните органи по приходите; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И-2: Информация за размера на невъзстановимия данък 
върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по 
проекта 

Приложение Й: Указания за попълване на формуляра за 

кандидатстване. 
 

Приложение Й-1: Указания за проекти, генериращи приходи 
 

Приложение Й-2: Методика за проверка и корекция на цени в СМР в ин-

дикативната ККС на проектните предложения за инфраструктурни проек-
ти по ОПРР 

Приложение  K:  Списък  на  общините  включени  в  агломерационните 
ареали и карта на агломерационните ареали. 
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Приложение 5 

  
 
 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

НА ОТЧЕТ 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЕЕ 
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У К А З А Н И Я 
 

За попълване на Приложение I - отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефек-
тивност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ 

 
 
 

Поле  Задължено  лице 
Типът на задълженото лице се избира от падащо меню. Възможностите са: Ведомство, Област 
или Община 

 
Поле  Име  на  задълженото  лице 
Изписва се името на съответната администрация. Например: Министерство на културата или име-
то на областта или общината, която подава отчета. 

 
Поле  ЕИК/Булстат 
Попълва се ЕИК/Булстат на администрацията, подаваща отчета. 

 
Поле  Адрес 
В съответните клетки се попълва областта, общината, населеното място, улицата и номера 
от адреса на задълженото лице. 
 
Поле Отчетна година 
Попълва се годината, за която се подава отчета 

 
Поле Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2016 г. 
Попълва се индивидуалната цел в GWh на съответното задължено лице. Целта на всяко задъл-
жено лице се публикува на Интернет сайта на АЕЕ и е включена в приложение към Национал-
ния план за действие по енергийна ефективност. 

 
Поле  Изпълнение  на  индивидуална  цел за енергийни спестявания 
В съответните клетки не е необходимо да се въвежда стойност, тъй като там има вградени 
формули, изчисляващи изпълнението на целта в % и в GWh. 

 
Колона  1 – Номер по ред 

 
Колона                         2 – Име на програмата 
Въвежда се името на програмата, която е част от плана за енергийна ефективност на съот-
ветната администрация. Например: „Програма за повишаване на енергийната ефективност в 
област Враца” или „Програма за повишаване на енергийната ефективност в сградите на Ми-
нистерство на финансите”. 
В случай, че мярката, която се отчита, не е част от програма, колоната не се попълва. 

 
Колона  3 – Име на проекта 
Въвежда се името на проекта, в рамките на който се изпълнява отчетената мярка. 
Например: „Външно саниране на ЦДГ „Славейче”, гр. Банско, ул. Тинтява 8” или „Повиша-
ване на енергийната ефективност в СОУ „Петър Берон”, с. Дончево” 

В случай, че мярката, която се отчита, не е част от определен проект, в колоната се попълва 
само името и адреса на обекта, в който се прилага мярката. Например „Болница, гр. Полски 
Тръмбеш, ул. Цар. Симеон 5”. 

 
Колона  4 – Дейност и/или приложена мярка за повишаване на ЕЕ 
Попълва се предвидената/реализираната дейност или мярка. Всяка дейност и мярка се запис-
ват на отделен ред. 
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Примери: 
1. подмяна на дограма 
2. полагане на изолация на външни стени 
3. полагане на изолация на под и покрив 
4. подмяна на радиатори 
5. подмяна на 50 броя електрически крушки с нажежаема жичка с 
6. енергоспестяващи такива 
7. монтаж на слънчеви колектори за производство на топла вода 

 

Колона                                                         5 – Дата на приключване на мярката 
Въвежда се дата, когато дейността/мярката ще бъде или е била напълно завършена. 

 

Колона    6  –  Източници на финансиране 
В колоната има падащо меню, от което се избира източника на финансиране на 
мярката. Възможностите са както следва: 

- ФЕЕ – Фонд енергийна ефективност 
- ОП – Оперативна програма 
- МФК – Международен фонд „Козлодуй” 
- КЛ – Кредитна линия 
- ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие 
- СФ – Собствено финансиране 
- Смесено – смесено финансиране 

 

Забележка: В случай, че източникът на финансиране на мярката не е сред изброените, клетката 
се оставя непопълнена и в колона 22 „Забележка” се посочва точния източник на финансиране 
на мярката/дейността. 

 

Колона   7 - Сектор 
В колона 7 е въведено падащо меню, от което се избира сектора, в който е реализирана дей-
ността/мярката/проекта. Възможностите са следните: 

- Индустрия - И 
- Транспорт - Т 
- Домакинства – Д 
- Услуги - У 
- Услуги Улично осветление - УО 
- Услуги Газификация – УГ 
- Услуги Отопление, вентилация, топла вода, охлаждане – УОВ 
- Услуги Възобновяеми енергийни източници - ВЕИ 

 

Колона                           8 – Инвестиции  (хил. лв.) 
Попълват се инвестираните средства за изпълнение на дейността/мярката в хиляди лева 

 

Колони  9÷15 – Спестени горива годишно (очаквани икономии или икономии, постигнати 
след реализиране на дейността/ мярката) 

 

Всяко гориво се попълва в съответстващата му колона и в посочената мерна единица: 
- природен газ – нормални куб. метра за година (nm3/год.) 
- нафта, мазут, пропан-бутан, въглища/други твърди горива, дърва - тона за година 

(t/год.) 
 

В колона 13 се попълва количеството на горивото в t/год., а в колона 14 съответстващата кало-
ричност на типа използвано гориво в kcal/kg. Например кафявите въглища имат 3 500 kcal/kg ка-
лоричност, лигнитните въглища - 1 500 ÷ 2 200 kcal/kg, дървесните пелети – 4200 kcal/kg и т.н. 
Калоричността на съответния тип използвано гориво може да се разбере от документите за по-
купката му. Ако в документите не е отбелязана калоричността, опишете подробно вида и харак-
теристиките на горивото в колона 22 „Забележка”. 
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Забележка: В редовете на колони 9÷15, в които няма да бъдат попълвани стойности на спес-
тените горива, трябва да има въведени стойности „0”. За улеснение във всички редове на тези 
колони има нанесени стойности „0”, т.е следва да се попълват само тези редове, където има 
спестени горива, докато в останалите редове трябва да си останат стойностите „0”. 

 
Колони  16 и 17 - Спестени енергии годишно (очаквани икономии или икономии, постигнати 
след реализиране на дейността/ мярката) 

 
Попълва се спестената годишно електрическа и/или топлинна енергия в МWh. 

 
В колона 16 се попълва стойността на спестената електрическа енергия САМО ако икономията е 
реализирана в резултат на подмяна на осветителни тела в обект или на уличното осветление, 
подмяна на електроуреди с по-висок клас на енергийна ефективност, монтаж на фотоволтаични 
панели и др., посредством които се намалява потреблението само на електрическа енергия. 

 
В колона 17 се попълва спестената топлинна енергия в МWh САМО в случай, че обектът е 
включен към система за централизирано топлоснабдяване (ТЕЦ). 

 
В случай, че спестяванията на електрическа и топлинна енергия са реализирани от икономия на 
гориво (колони 9÷15), в колони 16 и 17 се попълва изчислената спестена енергия като произве-
дение от количеството спестено гориво и калоричността му: 

 
- ако спестеното гориво е природен газ – спестената енергия (колони 16 или 17) е 

равна на стойността от колона 9, умножена по 0,00931 (калоричност на пр. газ) 
- ако спестеното гориво е нафта – спестената енергия (колони 16 или 17) е равна 

на стойността от колона 10, умножена по 11,628 (калоричност на нафтата) 
- ако спестеното гориво е мазут – спестената енергия (колони 16 или 17) е равна 

на стойността от колона 11, умножена по 11,07 (калоричност на мазута) 
- ако спестеното гориво е пропан-бутан – спестената енергия (колони 16 или 17) е 

равна на стойността от колона 12, умножена по 11,95 (калоричност на пропан-бутана) 
- ако спестеното гориво е въглища или други твърди горива – спестената енергия 

(колони 16 или 17) е равна на стойността от колона 13 умножена по стойността в ко-
лона 14 (калоричност на съответния тип гориво) и умножена по 0,0016. 

- ако спестеното гориво е дърва – спестената енергия (колони 16 или 17) е равна 
на стойността от колона 15, умножена по 3,293 (калоричност на дървата) 

 

Забележка: В редовете на колони 16 и 17, в които НЯМА да бъдат попълвани стойности на спес-
тените енергии, трябва да има въведени стойности „0”. За улеснение във всички редове на тези 
колони има предварително нанесени стойности „0”, т.е следва да се попълват само тези редо-
ве, където има спестени енергии, докато в останалите редове трябва да си останат стойностите 
„0”. 
 
Колона     18 - Общо горива и енергии - НЕ Е необходимо да се въвежда нищо. 
В колоната има въведена формула за изчисление на общото спестяване на горива и 
енергии. 

 
Колона 19 - Спестени средства (хил. лева/год.) 
В колоната се попълва очакваната или реализирана вече икономия на средства в 
хиляди лева за година. 

 
Колона 20 - Срок на откупуване - НЕ Е необходимо да се въвежда нищо. В колона-
та има въведена формула за изчисление 
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Колона 21 - Спестени емисии СО2 - НЕ Е необходимо да се въвежда нищо. В колона-
та има въведена формула за изчисление 

 
Колона 22 - Забележка 
В колоната се попълват особености по изпълнение на дейността или мярката. Например дали 
ефектът е очакван или постигнат, има ли допълнително реализирани или отпаднали дейнос-
ти/мерки, предстоящо продължение на проекта, конкретната оперативна програма (ако финанси-
рането се осигурява от такава), източникът на финансиране е различен от посочените в падащото 
меню на колона 6 и др. 

 
Приложение към настоящите Указания: 
Пример за попълване на отчетна форма за изпълнението на плановете за енергийна ефек-
тивност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ 

 
 
 
 

Февруари 2010 г. 
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ОТЧЕТНА ГОДИНА: 2009 
Индивидуална цел за 

енергийни спестявания до 

2016 г. 

 
0,8 

 
GWh 

Изпълнение на индивидуална 

цел за енергийни спестявания 
0,4 GWh 
47 % 

 

Приложение I Планове и програми за енергийна ефективност  ПРИМЕР 

 
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ 

 
 

 
 

Община:  Банско 

 
 

Адрес: 

ЕИК / Булстат 

(изписва се) 

Област Община Населено място Улица № 
Благоевград Банско Банско Цар Симеон 10 

 
 

 
 
 
№ 

 

 
 
 
Име на програмата 

 

 
 
 

Име на проекта 

 

 
Дейности и мерки 

за повишаване на 

енергийната 

ефективност 
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Очакван/Постигнат ефект 

  
З

а
б

е
л

е
ж

к
а
  

Спестени горива годишно Спестени енергии 

годишно 
 

 
ОБЩО 

горива и 

енергии 

 С
п

е
с

т
е
н

и
 с

р
е

д
с

т
в

а
 

 
С

п
е
с

т
е
н

и
 е

м
и

с
и

и
 

C
O

2
 

 

С
р

о
к
 н

а
 

о
т
к
у

п
у
в

а
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е
 

 
Приро 

ден 

газ 

 

 
Нафта 

 

 
Мазут 

 
Пропан- 

бутан 

Въглища или 

друго гориво 
 

 
Дърва 

 
Ел. 

енергия 

 
Топл. 

енергия 

(ТЕЦ) Количе 

ство 
Калоричн 

ост 
- - - - - - - хил. 

лева nm
3
/год. t/год. t/год. t/год. t/год. kcal/kg t/год. MWh/год. MWh/год. MWh/год. хил.лв./ 

год. 
тона/ 

год. год. - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

 
 

1 

 
„Програма за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

община Банско” 

 
„Саниране на ЦДГ 

„Славейче”, гр. 

Банско, ул. Тинтява 

8” 

 

 
Подмяна на 

дограма 

 

 
 

2010 

 

 
 

ФЕЕ 

 

 
 

У 

 

 
 

262 

 

 
 

40 000 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

372,40 

 

 
 

28 

 

 
 

91,9828 

 

 
 

9,4 

 

 

 
2 

 
„Програма за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

община Банско” 

 
„Саниране на ЦДГ 

„Славейче”, гр. 

Банско, ул. Тинтява 

8” 

 

 
Полагане на 

изолация на 

външни стени 

 

 
2010 

 

 
ФЕЕ 

 

 
У 

 

 
153 

 

 
0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
70 

 

 
0 

 

 
70,00 

 

 
15 

 

 
47,8100 

 

 
10,2 

 

 

 
 

3 

 
„Програма за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

община Банско” 

 
„Саниране на ЦДГ 

„Славейче”, гр. 

Банско, ул. Тинтява 

8” 

 

 
Полагане на 

изолация на под и 

покрив 

 

 
 

2010 

 

 
 

ФЕЕ 

 

 
 

У 

 

 
 

65 

 

 
 

0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0 

 

 
 

70 

 

 
 

70,00 

 

 
 

9 

 

 
 

24,5000 

 

 
 

7,2 

 

  
„Програма за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

община Банско” 

 

 
Рехабилитация на 

улично осветление 

 
Подмяна на 500 

броя осветителни 

тела с енергоспес-

тяващи 

 

 
 

2009 

 

 
 

СФ 

 

 
 

УО 

 

 
 

200 

 

 
 

0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

100 

 

 
 

0 

 

 
 

100,00 

 

 
 

25 

 

 
 

68,3000 

 

 
 

8,0 
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№ 

 

 
 
 
Име на програмата 

 

I 

 
 

Име на проекта 

 

 
Дейности и мерки 

за повишаване на 

енергийната 

ефективност 

 Д
а
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о
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о
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И
н

в
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и

ц
и
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Очакван/Постигнат ефект 

  
З

а
б

е
л

е
ж

к
а
  

Спестени горива годишно Спестени енергии 

годишно 
 

 
ОБЩО 

горива и 

енергии 

 С
п

е
с

т
е
н

и
 с

р
е

д
с

т
в

а
 

 
С

п
е
с

т
е
н

и
 е

м
и

с
и

и
 

C
O

2
 

 

С
р

о
к
 н

а
 

о
т
к
у

п
у
в

а
н

е
 

 
Приро 

ден 

газ 

 

 
Нафта 

 

 
Мазут 

 
Пропан- 

бутан 

Въглища или 

друго гориво 
 

 
Дърва 

 
Ел. 

енергия 

 
Топл. 

енергия 

(ТЕЦ) Количе 

ство 
Калоричн 

ост 
 

 

 
 

- 

 

 
Рехабилитация на 

улично осветление в 

гр. Банско 

 
Монтаж на система 

за централизирано 

управление на 

уличното осветле-

ние 

 

 
 

2009 

 

 
 
Смесено 

 

 
 

УО 

 

 
 

70 

 

 
 

0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

70 

 

 
 

0 

 

 
 

70,00 

 

 
 

10 

 

 
 

47,8100 

 

 
 

7,0 

 

 

 
4 

 

 
- 

Читалище 

„Напредък” гр. 

Банско, ул. „Люляк” 

32 

 
Подмяна на котелна 

инсталация 

 

 
2010 

 

 
СФ 

 

 
УОВ 

 

 
35 

 

 
0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0,00 

 

 
7 

 

 
0,0000 

 

 
5,0 

 

 

 
5 

 

 
- 

 
Детска ясла № 5, 

ул.”Цар Борис III” 57 

 

Монтаж на 

слънчеви колектори 

за производство на 

топла вода 

 

 
2010 

 

 
ОП 

 

 
ВЕИ 

 

 
9 

 

 
0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
5 

 

 
0 

 

 
5,00 

 

 
0,5 

 

 
3,4150 

 

 
18,0 

 
ОП "Регионално 

развитие" 

6        0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,00  0,0000 #DIV/0!  
7        0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,00  0,0000 #DIV/0!  

Об 794,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,0 70,0 372,40 94,5 91,9828 8,4  
 
 
 
Забележки: 

1. Данните в таблицата се попълват в съответствие с указанията, публикувани 

на Web страницата на АЕЕ. 

2. В колона 4 се попълват само дейности и мерки, чийто ефект не е доказан 

след обследване за енергийна ефективност. 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

Ххххх Уууууу, главен експерт Енергийна ефективност 

 

Дата:   

Одобрил: 
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Приложение 6 

  
 
 

 

ТАБЛИЦА  

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА  

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА 

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

 
 

 



 

182 

 

 
 
 

№ Учебно заведение Покрив Дограма 
Вътрешен 
интериор 

Фасада Отопл. инстал. ВК Ел 
Спортни пло-

щадки 
Зелени площи 

Други, огра-
да 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОУ"Св. Иван Рилски" ЗА ОСН.РЕМ ОТЛИЧНО ЗА ОСНОВЕН ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ. ЗА Ч.РЕМ ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ. 

2 VІІ ОУ"Г.С.Раковски" ЗА ОСН.РЕМ ОТЛИЧНО ЗА ОСНОВЕН ЗА САНИР. ЗА Ч.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ОСН.Р ДОБРО ОСН.РЕМ. 

3 VІІІ ОУ "Кракра Пернишки" ЗА ЧАСТИЧЕН 1/2СМЕНЕНА 
ЗА ЧАСТИ-
ЧЕН ЗА САНИР. ЗА РЕМОНТ ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. 

4 ІХ ОУ "Темелко Ненков" ЗА ЧАСТИЧЕН ОТЛИЧНО 
ЗА ЧАСТИ-
ЧЕН ЗА САНИР. ЗА РЕМОНТ ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ. ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ. 

5 
Х ОУ " Алеко Константи-
нов" ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ОТЛИЧНО ЗА ЧАС.РЕМ. 

ЗА ОЗАЛЕ-
НЯВ. ЗА ЧАС.РЕМ. 

6 ХІ ОУ" Елин Пелин " ОТЛИЧНО ОТЛИЧНО ЧАС.РЕМОНТ 
ЗА САНИРА-
НЕ ЧАС.РЕМ. ОСН.РЕМ. ОСН.РЕМ. ЧАСТИЧЕН ДОБРО ЧАСТИЧЕН 

7 ХІІ ОУ " В. Левски" ОТЛИЧНО ОСН.РЕМОНТ ОСН.РЕМОНТ ОСН.РЕМОНТ ОТЛ.СЪСТ. ДОБРО ДОБРО ДОБРО ДОБРО ДОБРО 

8 
ХІІІ ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методи" ЗА Ч. РЕМ. ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ. ЗА САНИР. ЗА Ч. РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ. ЗА Ч. РЕМ. ДОБРО Ф.С - ОСН.РЕМ. 

9 ОУ " Св. К.К. Философ" ЗА Ч. РЕМ. МН.ДОБРА МН.ДОБРА МН.ДОБРА ОТЛИЧНО МН.ДОБРА МН.ДОБРА МН.ДОБРА МН.ДОБРА МН.ДОБРА 

10 ІV СОУ "Св.Кл. Охридски" ЗА Ч. РЕМ. ЗА СМЯНА ОСН.РЕМОНТ ЗА САНИР. ЗА Ч. РЕМ. ЗА Ч. РЕМ. ЗА Ч. РЕМ. ЗА Ч. РЕМ. ЗА Ч. РЕМ. ЗА ОСНОВЕН 

11 V СОУ " П.Р. Славейков" ЗА Ч. РЕМ. ОТЛИЧНО МН.ДОБРА ЗА САНИР. МН.ДОБРА МН.ДОБРА МН.ДОБРА МН.ДОБРА ДОБРО ОСН.РЕМОНТ 

12 
VІ СОУ Св.Св.Кирил и 
Методи ЗА ОСН.РЕМ. ОТЛИЧНО ОСН.РЕМОНТ ЗА САНИР. ЗА Ч. РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ. ЗА Ч. РЕМ. ДОБРО ЗА Ч.РЕМ. 

13 
ХVІ ОУ Св.Св.Кирил и 
Методи ЗА ОСН.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ЗА Ч.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ ДОБРО ЗА Ч.РЕМ. 

14 
ОУ "Хр.Ботев " - Батанов-
ци ЗА ОСН.РЕМ. Ч.РЕМОНТ ОСН.РЕМ. ЗА САНИР. ОСН.РЕМ ОСН.РЕМ ОСН.РЕМ ОСН.РЕМ. ДОБРО ОСН.РЕМ. 

15 Спортно училище ЗА ОСН.РЕМ. ЗА СМЯНА ОСН.РЕМ. ЗА САНИР. Ч.РЕМ Ч.РЕМ Ч.РЕМ ОСН.РЕМ ДОБРО ОСН.РЕМ. 

16 ОУ СТУДЕНА ЗА ОСН.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. НЯМА ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ. ДОБРО ДОБРО ДОБРО 

17 ОУ КЛАДНИЦА ЗА ОСН.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ОТЛИЧНО ЗА ЧАС.РЕМ ДОБРО ЗА ЧАС.РЕМ. 

18 ОУ РУДАРЦИ ЗА ОСН.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ДОБРО ЗА ЧАС..РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ ДОБРО НЯМА Ф.САЛОН 

19 ОУ ДРАГИЧЕВО  ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА СЪНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ЧАС.РЕМ ЗА ЧАС.РЕМ ЗА ЧАС.РЕМ ДОБРО ЗА ЧАС.РЕМ. 

20 ОУ ДИВОТИНО ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ОТЛИЧНО ОТЛИЧНО ЗА ЧАС.РЕМ. ОТРЕМОН. ДОБРО ЗА ЧАС.РЕМ. 

21 ОУ ЯРДЖИЛОВЦИ ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ ДОБРО Ф.САЛОН ЗА РЕМ. 

22 СОУ "Д-Р.П. Берон " ЗА ЧАС.РЕМ. ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ МН.ДОБРО ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. ЗА ЧАС.РЕМ. НЯМА Ф.САЛ ДОБРО ОТЛИЧНО 

23 ПМГ " ХР.Смирненски " ЗА ОСН.РЕМ. ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ. ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА Ч. РЕМ ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ. 

24 ГПЧЕ "С. Радев ЗА ОСН.РЕМ. ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ Ф.САЛ.НЯМА Ф.С.ЗА ОС.Р ЗА ОСН.РЕМ 
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№ Учебно заведение Покрив Дограма 
Вътрешен 
интериор 

Фасада Отопл. инстал. ВК Ел 
Спортни пло-

щадки 
Зелени 
площи 

Други, огра-
да 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОДЗ№1"МИНЬОРЧЕ" ЗА ОСН.РЕМ ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА Ч.РЕМ ДОБРО ЗА Ч.РЕМ 

2 ЦДГ № 2"РОДОЛЮБЧЕ" ЗА ОСН.РЕМ ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ 

3 ЦДГ № 3"ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ" ОТЛИЧНО ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР ЗА Ч.РЕМ ЗА Ч.РЕМ ЗА Ч.РЕМ ОТЛИЧНО ОТЛИЧНО МН.ДОБРО 

4 ОДЗ№ 4"ЧУДЕН СВЯТ" 
Ч.РЕМ-
ЯСЛ.ГР ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР МН.ДОБРО МН.ДОБРО ЗА Ч.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ МН.ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ 

5 ЦДГ№ 5"ВЕЛА ПЕЕВА" 
НЕ Е 
САМ.СГР. ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. МН.ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ ЗА Ч.РЕМ ЛИПСВАТ ЛИПСВАТ Ф.САЛ.НЯМА 

6 ЦДГ№ 6"БЪЛГАРЧЕ" ЗА ОСН.РЕМ ЗА СМЯНА ОТЛИЧНО ЗА САНИР ЗА Ч.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ 

7 ОДГ№ 7"ПРОЛЕТ" ОТЛИЧНО ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЛОШО ЗА ОСН.РЕМ 

8 ЦДГ№ 8"ИЗВОРЧЕ" ОТЛИЧНО ЗА СМЯНА ЗА Ч.РЕМ ЗА САНИР. ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ОТЛИЧНО ОТЛИЧНО 
НЯМА КУХ-
НЯ 

9 ОДЗ№ 9"КАЛИНА МАЛИНА" ОТЛИЧНО ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР. МН.ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ ЗА Ч.РЕМ СТР.СГ. ЛОШ ОТЛИЧНО ОТЛИЧНО 

10 ОДГ№ 10"ПРОЛЕТ" ОТЛИЧНО ЗА СМЯНА ЗА Ч.РЕМ ЗА САНИР ОТЛИЧНО МН.ДОБРО ОТЛИЧНО ЗА Ч.РЕМ МН.ДОБРО МН.ДОБРО 

11 ОДЗ№ 11"ЗНАМЕ НА МИРА" ЗА ОСН.РЕМ ЧАСТ.ПОДМЕН ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА Ч.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ДОБРО ЗА Ч.РЕМ 

12 ОДЗ№ 12"РАДОСТ" ОТЛИЧНО ЗА СМЯНА ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР МН.ДОБРО ЗА ОСН.РЕМ ДОБРО МН.ДОБРО МН.ДОБРО ЗА Ч.РЕМ 

13 ОДЗ№ 14"СЛАВЕЙЧЕ" МН.ДОБРО ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ ЗА Ч.РЕМ МН.ДОБРО МН.ДОБРО 

14 ОДЗ"В.ТЕРЕШКОВА"БАТАН. МН.ДОБРО ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА САНИР ОТЛИЧНО ЗА ОСН.РЕМ ЗА ОСН.РЕМ МН.ДОБРО МН.ДОБРО МН.ДОБРО 
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Приложение 7 

  
 
 

 

СПИСЪК - ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА РЕМОНТИ 

НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И  

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
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СПИСЪК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
    

ЗА  РЕМОНТИ 

    

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

    

ЗА 2010-2011 г. 

    

№ Учебно заведение 
години  

2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 

1 ОДЗ№1"МИНЬОРЧЕ" 736 000 лв.   

2 ЦДГ № 2"РОДОЛЮБЧЕ" 231 655 лв.   

3 ЦДГ № 3"ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ"   646  571 лв. 

4 ОДЗ№ 4"ЧУДЕН СВЯТ" 382 176 лв.   

5 ЦДГ№ 5"ВЕЛА ПЕЕВА"   120 000 лв. 

6 ЦДГ№ 6"БЪЛГАРЧЕ"   497 762 лв. 

7 ОДГ№ 7"ПРОЛЕТ" 142 984 лв.   

8 ЦДГ№ 8"ИЗВОРЧЕ"   142 984 лв. 

9 ОДЗ№ 9"КАЛИНА МАЛИНА"   422 984 лв. 

10 ОДГ№ 10"ПРОЛЕТ" 142 000 лв.   

11 ОДЗ№ 11"ЗНАМЕ НА МИРА"   296 794 лв. 

12 ОДЗ№ 12"РАДОСТ" 552 572 лв.   

13 ОДЗ№ 14"СЛАВЕЙЧЕ" 132 000 лв.   

14 ОДЗ"В.ТЕРЕШКОВА"БАТАН.   503 119 лв. 

    

  1 656 000 лв. 2 630 214 лв. 
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СПИСЪК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
    

ЗА  РЕМОНТИ 

    

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

    

ЗА 2010-2011 г. 

    

№ Учебно заведение 
 години 

2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 

1 ОУ"Ив.Рилски" и ПМГ 1 265 376 лв.   

2 VІІ ОУ"Г.С.Раковски" 332 000 лв.   

3 VІІІ ОУ "Кракра Пернишки"   298 620 лв. 

4 ІХ ОУ "Темелко Ненков"   292 000 лв. 

5 Х ОУ " Алеко Константинов"   919 000 лв. 

6 ХІ ОУ" Елин Пелин "   383 000 лв. 

7 ХІІ ОУ " В. Левски" 285 000 лв.   

8 
ХІІІ ОУ "Св.Св.Кирил и Мето-
ди"   398 659 лв. 

9 ОУ " Св. К.К. Философ"   655 539 лв. 

10 ІV СОУ "Св.Кл. Охридски" 811 545 лв.   

11 V СОУ " П.Р. Славейков"   186 000 лв. 

12 VІ СОУ Св.Св.Кирил и Методи   330 000лв. 

13 ХVІ ОУ Св.Св.Кирил и Методи 320 000 лв.   

14 ОУ "Хр.Ботев " - Батановци 128 610 лв.   

  Спортно училище   486 000 лв. 

15 ОУ СТУДЕНА   170 200 лв. 

16 ОУ КЛАДНИЦА   201 000 лв. 

17 ОУ РУДАРЦИ   156 000 лв. 

18 ОУ ДРАГИЧЕВО  168 240 лв.   

19 ОУ ДИВОТИНО 169 000 лв.   

20 ОУ ЯРДЖИЛОВЦИ 199 290 лв.   

21 СОУ "Д-Р.П. Берон "   1 131 850 лв. 

22 ПМГ " ХР.Смирненски " средств. са пос в к.1   

23 ГПЧЕ "С. Радев " 48 000 лв.- фк.салон 1 277 561 лв. 
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Приложение 8 

  
 
 

 

СПИСЪК НА СГРАДИ ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

–  
ПО ТИП НА СГРАДАТА  
И ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 

СПЕСТЯВАНИЯ ДО 2016 г. 
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ОБЛАСТ ОБЩИНА 
Наименование на 
сградата, адрес  

Т
и

п
 н

а 
сг

р
ад

ат
а 

п
о

 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

и
е:

 

РЗП 
Годишно потребле-

ние на енергия и 
горива, 2005 година 

Цел за енер-
гийни спестя-
вания до 2016 

г. 

М² kWh GWh 

Перник Перник 
ЦДГ №14, ул "Стара 

планина" 
детски 

заведения 
3 200 114 840 0,06 

Перник Перник 
Спортен комплекс 

"Дружба",  
кв. "Драгановец" 

други 2 950 Няма данни 0,06 

Перник Перник 
III ЕСПУ и СОУ  

"Хр. Ботев", гр. Бата-
новци 

учебни 
заведения 

2 874 441 960 0,06 

Перник Перник 
Районен младежки дом 

, кв. Мошино 
културни 2 325 40 240 0,05 

Перник Перник 
ІХ-то ОУ "Т. Ненков", кв. 

"Твърди ливади" 
учебни 

заведения 
2 244 590 900 0,04 

Перник Перник 
Болница III -та поликли-

ника,  
кв. "Изток" 

лечебни 
заведения 

2 200 160 032 0,04 

Перник Перник 

Професионална гимна-
зия по икономика - Пер-
ник, ул. "Г. Мамарчев" 

№2 

Учебни 
заведения 

2 200 268 344 0,04 

Перник Перник 

ХІІІ-то ОУ 
 "Св. Св.Кирил и Мето-

дий",  
кв. Мошино 

Учебни 
заведения 

2 172 262 669 0,04 

Перник Перник 
ОУ "Св.Св. Кирил и 

Методий", с. Дивотино 

 
Учебни 

заведения 
2 172 306 240 0,04 

Перник Перник 
Читалище "Просвета", 

 кв. Църква,  
 ул. "Д. Благоев" 

културни 2 165 Няма данни 0,04 

Перник Перник 
СОУ "Д-р Петър Берон" 
Централна градска част 

учебни 
заведения 

2 112 370 158 0,04 

Перник Перник 
Спортен комплекс "Ми-
ньор", кв. Драгановец" 

други 2 100 Няма данни 0,04 

Перник Перник 
ЦДГ  "Пролетен цвят" 

кв. "Изток" 
детски 

заведения 
1 963 248 881 0,04 

Перник Перник 
ХІУ-то ОУ "Св.Св.Кирил 

и Методий",   
кв. Бела вода 

учебни 
заведения 

1 950 267 960 0,04 

Перник Перник 
ОДЗ-4 "Чуден свят",  

кв. Изток 
детски 

заведения 
1 926 484 693 0,04 

 

ОБЛАСТ ОБЩИНА 
Наименование на сгра-

дата, адрес  

Т
и

п
 н

а 
сг

р
а-

д
ат

а 
п

о
 

п
р

ед
н

аз
н

ач
е-

н
и

е:
 

РЗП 
Годишно потребление 
на енергия и горива, 

2005 година 

Цел за енергий-
ни спестявания 

до 2016 г. 
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М² kWh GWh 

Перник Перник 
Спортна зала "Миньор",  
кв. "Байкушева махала " 

други 1 75 0 34 044 0,03 

Перник Перник 
Историческ и музей,  

ул. "Физкултурна" 
културни 1  720 39 871 0,03 

Перник Перник 
Адм.сграда / бивш а 
ОББ/, ул.  "Св. Св.  
Кирил и Методий " 

администр. 
сгради 

1 680 104 817 0,03 

Перник Перник 
Читалище  "Пробуда" , с. 

Драгичево 
културни 1 66 0 16 465 0,03 

Перник Перник 
Основно училище,  

 с.Драгичево 
учебни 

заведени я 
1 660 306 240 0,03 

Перник Перник 
Кметство "Изток",   

ул. "Бл. Гебрев" 15 
администр. 

сгради 
1 598 165 830 0,03 

Перник Перник 
ОУ  "Кл. Охридски",  

с. Кладница 
учебни за-
ведения 

1 560 306 240 0,03 

Перник Перник 
Детск а градина, 

 с. Рударци 
детски за-
ведения 

1 542 114 840 0,03 

Перник Перник 
Читалище в  

с. Ярджиловци 
културни 1 458 Няма данни 0,03 

Перник Перник 
ЦД Г №:7/14/,   
кв. "Ралица" 

детски за-
ведения 

1 430 53 0 352 0,03 

Перник Перник 
Почивна станция 

с.Рударци 
други 1 395 165 735 0,03 

Перник Перник Читалище в с. Рударци културни 1 368 6  586 0,03 

Перник Перник 
ОУ в кв. "Църкел",  

с.Люлин 
учебни за-
ведения 

1 360 22 9 680 0,03 

Перник Перник Читалище,  с. Люлин културни 1 350 Няма данни 0,03 

Перник Перник 
ЦДГ №15, 

кв. "Г. Димов" 
детски за-
ведения 

1 327 28 4  826 0,03 

Перник Перник 
Читалище  "Отец 

Паисий",  с.Витановц и 
културни 1 314 Няма данни 0,03 

Перник Перник 
Администр. сграда - 
кметство, кв."Калкас" 

администр. 
сград 

1 290 198 882 0,03 

Перник Перник 
ПГОТ - централна сграда 

ул. "Радомир "№3, 
учебни за-
ведения 

1 280 183 484 0,03 

Перник Перник 
Читалище  "Пробуда",  

кв.  Бела вода 
културни 1 252 Няма данни 0,02 

Перник Перник 
ТПГ "М. Кюри", кв. Мо-
шино, Стомана - УПК  

учебни за-
ведения 

1 161 15 121 0,02 
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ОБЛАСТ ОБЩИНА 
Наименование на сгра-

дата, адрес  

Т
и

п
 н

а 
сг

р
ад

ат
а 

п
о

 п
р

ед
н

аз
н

ач
е-

н
и

е:
 РЗП 

Годишно потребление 
на енергия и горива, 

2005 година 

Цел за енергий-
ни спестявания 

до 2016 г. 

М² kWh GWh 

Перник Перник 
ПТГ "Юрий Гагарин" - 

Учебна сграда 
учебни за-
ведения 

7 500 2 020 000 0,15 

Перник Перник 
ПГТС "арх. Йордан Ми-

ланов", кв. Мошино 
учебни за-
ведения 

6 594 374 366 0,13 

Перник Перник 
Дворец на културата, 

 гр. Перник 
културни 6 400 926 180 0,13 

Перник Перник 
VІ-то СОУ "Св. Св. Кирил 
и Методий", бул."Кракра" 

учебни за-
ведения 

5 876 768 095 0,12 

Перник Перник 
Основно училище, кв. 

"Тева" гр. Перник 
учебни за-
ведения 

5 294 295 553 0,11 

Перник Перник 
Администр. сграда,  
ул. "Радомир" №1 

администр. 
сгради 

4 850 752 192 0,10 

Перник Перник 
ГПЧЕ "Симеон Радев", 
ул. "Бл. Гебрев" №17 

учебни за-
ведения 

4 596 802 499 0,09 

Перник Перник 
Общински младежки 

дом, гр. Перник 
културни 4 480 1 972 0,09 

Перник Перник 
ІV-то СОУ "Св. Кл. 

Охридски", кв. "Изток" 
учебни за-
ведения 

3 969 510 358 0,08 

Перник Перник Читалище, с. Дивотино културни 3 762 13 172 0,07 

Перник Перник 
ХІ-то ОУ "Елин Пелин", 

кв. "Изток" 
учебни за-
ведения 

3 645 525 620 0,07 

Перник Перник 
V-то СОУ 

"П.Р.Славейков"  
кв. "Г. Димов" 

учебни за-
ведения 

3 390 330 120 0,07 . 

Перник Перник 
ХІІ-то ОУ "В. Левски", кв. 

"Ралица" 
учебни за-
ведения 

3 348 662 940 0,07 

Перник Перник 
ТПГ "М. Кюри",  

кв. Мошино 
учебни за-
ведения 

3 262 310 068 0,07 

Перник Перник 
Детски комбинат,  

кв. "Изток", ул. "Лом" 
детски за-
ведения 

3 228 687 876 0,06 

Перник Перник 
Детска ясла №3,  

кв."Рудничар" 
детски за-
ведения 

1113 176 557 0,02 

Перник Перник 
ЦДГ №9- филиал, кв. 

"Проучване" 
детски за-
ведения 

1088 262 562 0,02 

Перник Перник 
Иконом.чески техникум  

ул. "Отец Паисий" 
учебни за-
ведения 

1060 Няма данни 0,02 

Перник Перник 
Читалище "Люлински 
изгрев", с. Г. Бучино 

културни 1051 9 879 0,02 
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Приложение 9 

  
 
 

 

СПИСЪК НА СГРАДИ, ОБЩИН-

СКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДЗНА-

ЗНАЧЕНИ ЗА АДМИНИСТРА-

ТИВНИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ, 

СПОРТНИ И ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ 
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СПИСЪК НА СГРАДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,  
ПРЕДЗНАЗНАЧЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ, СОЦИАЛНИ,  
КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ 

Административна сграда  
гр. Перник, пл. „Св Иван Рилски" 1А 

Административна сграда 
гр. Перник,  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

Административна сграда 
гр. Перник, ул. „Средец" 

Административна сграда 
гр. Перник,ул."Радомир" № 1 

Административна сграда 
гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

Административна сграда - обреден дом 
гр. Перник, ул. „Найчо Цанов” 

Административна сграда - кметство 
гр. Батановци, община Перник 

Административна сграда - Кметство 
с. Вискяр, община Перник 

Административна сграда - кметство 
Перник, ул. „Благой Гебрев” 

Административна сграда - кметство 
с. Кралев дол, община Перник,  ул. „Отец Паисий 

Административна сграда - кметство 
с. Дивотино, община Перник 

Административна сграда  - кметство 
с. Радуй, община Перник 

Административна сграда 
с. Селищен дол, община Перник 

Административна сграда 
гр. Перник, кв. „Калкас” 
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Административна сграда 
гр. Перник, ул. „Радомир" 

Административна сграда 
с. Расник, община Перник 

Административна сграда 
с. Рударци, община Перник 

Административна сграда 
с. Студена, община Перник 

Дворец на културата 
гр. Перник, пл."Кракра" 

Детска градина-бивше у-ще 
с. Боснек, община Перник 

Детска ясла - № 3 
гр. Перник, кв. „Рудничар" 

Детска ясла №4 
гр. Перник,  ул. „Нови Пазар” 

Детска ясла№2 
гр. Перник  

Исторически музей 
гр. Перник,  ул. „Физкултурна” 

Младежки дом 
гр. Перник , кв."Изток" 

Младежки дом 
гр. Перник,пл."Кракра" 

Дом за работа с деца 
гр. Перник , ул. „Физкултурна" 

Поликлиника 
гр. Перник , кв."Изток" 

Почивна станция 
с. Рударци, община Перник 

Профилакториум 
гр. Перник, кв. „Ралица”,  ул.”Протожерица” 
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Ритуална зала 
гр. Перник, ул. „Кракра" 23 

Сграда 
с. Ярджиловци, община Перник 

Здр. служба и детска градина сграда 
с. Студена, община Перник , ул „Христо Ботев" 

Сграда 
гр. Перник, ул. „Райко Даскалов” 

Сграда 
гр. Перник, ул. „Райко Даскалов” 

Сграда 
с. Рударци, община Перник 

Сграда 
гр. Перник, ул. „Брезник” 

Сграда 
гр. Перник, ул. „Брезник” 

Сграда 
гр. Перник, ЦГЧ 

Сграда 
гр. Перник, ЦГЧ 

Сграда-бивша баня 
гр. Перник, ул. „Димитър Благоев" 

Сграда 
гр. Перник, ул. „Райко Даскалов” 

Сграда 
гр. Перник, ул. „Радомир" 

Сграда и терен 
гр. Перник, ул. „Отец Паисий” 

Спортен комплекс „Миньор” 
гр. Перник, кв. „Драгановец" 

Спортен комплекс 
с. Дивотино, община Перник 
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Спортен комплекс 
гр. Батановци, община Перник 

Спортен комплекс 
с. Кралев дол, община Перник 

Спортна зала-Кракра 
гр. Перник, ул. „Кракра” 

Спортна зала-Миньор 
гр. Перник, кв. „Байкушева махала” 

Спортна зала-Металург 
гр. Перник 

Стоматологична поликлиника 
гр. Перник, кв."Рудничар" 

Хижа 
с. Кралев дол, община Перник 

Хижа 
с. Кладница, община Перник 

Кметство 
с. Люлин, Райлово, община Перник 
 


